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Д-р Смилен Марков (Варна, 1980) е преподавател по
християнска философия в Богословския факултет на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Доктор по философия на Кьолнския университет (2010). Специализирал във Философския факултет на Лозанския университет. През 2015 година
бе издадена книгата му Метафизичният синтез на
св. Йоан Дамаскин – исторически взаимовръзки и
структурни трансформации (Брил) на немски език.
Автор е на статии в областта на средновековната и в частност на византийската философия и
култура, публикувани в списанията Архив за средновековна философия и култура (български, английски), Християнство и култура (български),
Miscellanea Mediaevalia (немски), Philosophia – електронно списание за философия и култура
(английски), Годишник на Киевската духовна академия (руски), Теологикон (Годишник на Богословския факултет на ВТУ). Смилен Марков членува в Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.), където е координатор в секцията „Аристотеловият корпус във Византия между IX и XV в. – прочити и традиции”. Редактор във
Philosophia – електронно списание за философия и култура. Преводач от английски и немски.

Смилен Марков,
пратеник на сп. Християнство и култура

СВЕТИЯТ И ВЕЛИК СЪБОР
В КРИТ – СЪМНЕНИЯ И
ОТКРОВЕНИЯ
Те наистина са възхитителен народ, който е съумял в продължение на 40 века да запази, въпреки
превратностите, своя нрав и своя език… Плодородна земя, която винаги е давала най-достойните
мъже на църквата и на държавата, на науката и на
изкуствата, на икономиката и на военното дело.
Луис Петит, католически епископ на Атина
(1912–1926), Описание на Крит
Светият и Велик събор на Православната църква, замислян от повече от един
век, най-после е факт. Той бе проведен в седмицата след Петдесетница, 20–25
юни, 2016 г. на остров Крит. Освен всички критики и съмнения, които бяха изказани предварително около него, имаше два скептични обертона, които се долавяха на острова почти до самия край на Събора. Първият е свързан с мястото.
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Изказа го най-ясно един от няколкото руски журналисти по време на Съборната
литургия за Петдесетница в митрополитската катедрала „Св. Мина” в Ираклион: Нима е мислимо Всеправославен събор да се организира на място, което не
може да впечатли с мащаб. Убеден съм, че подобно съмнение е звучало в мислите
и на други. Причината е, че всички носим идеала за вселенските събори от миналото, провеждани в Града, в бляскавата столица на Римската империя. Всъщност тук става дума за оптическа измама – както по отношение на ролята на
остров Крит в историята на Православната църква, така и по отношение на
метафизичната мощ, която често се проявява в ненатрапващи се форми. Другото съмнение бе свързано с недоверие в организацията.

I. Мястото и организацията на Събора
Християнската история на Крит започва със самото християнство. През 64 г.
св. ап. Павел ръкополага критянина Тит за пръв епископ на Острова. Тит е високообразован
елин, запознат и с библейската традиция. За него св. Игнатий Богоносец казва, че макар
и езичник, той не се отдава
на идолопоклонство, пребъдва
в целомъдрие и девственост и
се вслушва в Божия глас. Изпратен от управителя на Крит в
Йерусалим, за да се запознае с
учението на Иисус, той става
свидетел на чудесата и смъртта на Христос и се уверява във Възкресението
Му. На Петдесетница чува апостолите да говорят на критски диалект (Деян. 2,
10-11) и съпътства църквата неотлъчно, макар и да не е кръстен. Тит получава
Кръщение след Първия апостолски Събор, когато вратата на Църквата бива
отворена и за непосветените в юдаизма, т.е. за необрязаните езичници. Ако
сме убедени, че местата не са просто платформи на събитията, а имат определена смислова функция, оскъдната биография на апостол Тит е олицетворение
на историята на острова, на неговото значение за православието, както и на
ролята му като Съборен център. А историята на Крит е наистина забележителна. Това е разказ не за оцеляване, а за устояване на превратностите на
времето. Гостоприемството и борбеността на критяни белязаха Събора. Оказа
се, че няколко от ключовите членове на делегацията на Константинополската
патриаршия са родени на острова.
Критският събор беше откровение на Св. Дух. Това бе потвърдено единодушно
от участниците. Тук трябва веднага да се разграничим от митологията на
модерността, която мисли откровението в контурите на романтизма, тоест
като месианско вестителство, като тъмно пророчество, облечено в загадъчни
формули и причудливи жестове. Нищо подобно. Откровението е преди всичко
адресирано към човешкия ум, който работи най-добре, когато има ред и покой.
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Стриктната организация, безкомпромисно спазване от Вселенския патриарх на
процедурни правила, приети от всички участващи църкви, бяха човешката предпоставка за шестдневна Петдесетница. Фактът, че епископи от целия свят,
които говорят различни езици и имат като цяло твърде различен дневен ред,
могат да говорят помежду си, да се разбират и да пребивават в единомислие, е
чудо. На Събора общият църковен ум се прояви още на първия ден.

II. Проблемни ядра и нови перспективи
Откровителният характер на Събора се прояви в очертаването на четири проблемни ядра в живота на Църквата. Те могат да бъдат назовани по различен
начин. В българската църковна публичност те обикновено звучат като страхове или емоционални позиции по определени „чувствителни теми”. Съборът не
просто фиксира тези проблемни моменти, но ги предефинира, като избегна изкушението да се подаде на измамната диспозиция „либерализъм-консерватизъм”.
Последното би подчинило Събора на противоборството между богословските
партии.
1. Автокефализмът
Битува страхът, че Съборът
може да изземе правомощията на
автокефалните църкви да вземат
самостоятелни решения. Това
съмнение се прокрадва и в позицията на Св. синод на Българската
църква, според която на Събора
нямало как да се извърши редакция на документите. Макар да е
фактически невярно (срв. чл. 11
от Регламента) и да бе опровергано от практиката на Събора,
при едно по-сериозно вглеждане
в това опасение в него личи страх, че българската юрисдикция може да бъде
принудена да легитимира решения, които не отразяват нейната перспектива,
които са ирелевантни за нея. Подобен страх, трябва да признаем, е бил споделян
и от други центрове на православието, в т.ч. и от немалка част от присъствалите. В края на първия ден той беше разсеян.
Още при откриването предстоятелят на Кипърската църква архиепископ Хризостом заяви, че през XXI в. както национализмът в Църквата, така и тесногръдият регионализъм и автокефализъм са анахронизми. Непосредствено след това
Вселенският патриарх подчерта, че Православната църква не е федерация от
църкви, а представлява едно тяло. По думите на Албанския архиепископ Анастасий всеки центризъм в православието, противостоящ на повсеместността на
спасението в Христа, е „ерес на ересите”.
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Тези първоначални декларации всъщност намериха израз в реални действия на
Събора. Още при пристигането си на летището в Ханя патриарх Вартоломей
направи изявление, с което увери гръцката църковна общественост, че няма
намерение да изменя статута на т.нар. Нови територии. Става дума за териториално-административните области Епир, Македония, Тракия и Северна Егея,
които влизат в състава на гръцката държава след Първата световна война и
по силата на договора от 1928 г., както и според конституцията на Гръцката република са каноническа територия на Константинополската патриаршия,
администрирана от Еладската архиепископия. По време на пресконференциите
многократно говорителите на делегациите на Вселенската патриаршия и на
Еладската църква протодякон Йоан Хрисавгис и д-р Георгиос Филиас трябваше да успокояват гръцките журналисти, че няма никакви заявки за промяна на
църковноканоничния статут на Новите територии и че участието на Гръцката
църква в Събора не е обвързано с някакви насрещни искания относно администрирането на диоцезите.
Още по-красноречив бе жестът
на говорителите на Сръбската и
Румънската делегации д-р Йоан
Маврики и д-р Владан Таталович.
Предизвикателството към тях
дойде от страна на Католическата информационна агенция
(KNA), базирана в Германия, чийто представител се усъмни да
не би изразените от някои представители на Сръбската църква
колебания относно участието в
Събора да се дължат на юрисдикционния спор с Румънската патриаршия. Повод за него е църковното администриране на сръбските области Крайна и Банат. В тях живее румъноезично
население, поради което там служат румънски клирици, а през 1997 г. е ръкоположен румънски епископ. Д-р Владан Таталович подчерта, че Сръбската църква с
радост взема участие в Събора и че тези теми не са предмет на разискванията. Д-р Йоан Маврики, от своя страна, посочи, че след като румънски и сръбски
епископи съ-служат в Съборната литургия, двете църкви са в общение и не са
разделени. Във всяко семейство има конфликти, каза той, но те не означават
разделение. Съборът пък е място, където се обсъждат проблеми на Вселенската
църква, която именно легитимира статута на поместните църкви.
Тези възхитителни прояви на високо съборно съзнание обаче очертаха съществен
проблем: тенденцията автокефалията да се поставя над съборността. Според
Кипърския предстоятел тъкмо това е основната причина, поради която четири
църкви (Българската, Грузинската, Антиохийската и Руската) отказаха участие
в Събора. В този контекст стана ясно, че ереста на етнофилетизма вече губи
актуалност. Предложението на Вселенския патриарх за повторно осъждане на
етнофилетизма бе отхвърлено по настояване на Румънската църква. Нейният
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говорител д-р Маврики обясни, че
Румънската църква признава и приема осъждането от Събора през
1872 г., свикан по повод на българската схизма. В Румъния обаче се
опасяват, че повторното осъждане може да се изтълкува като нечувствителност на Църквата към
проблемите на онези народи, при
които защитата на етническата идентичност е императив на
съхраняването на човешкото достойнство. Според него това важи
не на последно място за милионите гастарбайтери от Източна Европа, които
желаят да съхранят своя език и национални традиции.
Че етнофилетизмът от XIX в., привързващ поместната обособеност на Църквата към расова, етническа или национална специфика, днес не е проблем поне за
църквите, които бяха на Събора, стана ясно и от обстоятелството, че в Крит
групирането по расово-етнически семейства липсваше. Според едно такова профилиране би трябвало да се очаква гръкоезичните църкви да действат като
отбор срещу славяноезичните. Всъщност едни от най-съществените разногласия се проявиха тъкмо между Кипърската и Еладската архиепископия, а между
Сръбската патриаршия и църквите на Чехия и Полша не се очерта партийна солидарност. Мнозина тълкуват неучастието на Антиохийската патриаршия като
жест на еманципиране на арабската православна общност от гръкоезичното
семейство, а солидарността в поведението на Българската и Руската патриаршия се свързва с опити за съживяване на идеологията на панславизма от XIX в.
Ясно е обаче, че и в тези случаи етно-лингвистичното сродство, доколкото го
има, е опаковка на други мотиви.
Автокефализмът, като актуален проблем на Църквата, бе адресиран на различни
етапи от дискусиите. Той е особено остър в така наречената диаспора („диаспора” е анахроничен термин, който някои православни приемат за
оскърбителен). Става дума за припокриването на православни юрисдикции в страните, които не са
традиционно православни, което
нарушава каноническия ред, според
който само един епископ трябва да
предстои църквата на даден град.
В окончателно приетия документ
за диаспората се потвърждава
статутът на епископските асамблеи на каноничните епископи в 13
области и се забранява дублиране-
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то на епископски титли при бъдещи ръкоположения. В същото
време в Посланието на Събора
и в Енцикликата се подчертава,
че автокефалният статут на
поместните църкви не може да
накърнява съборността и единството на Църквата (Енциклика I, 5) и че конституирането
на нови териториални подразделения на Едната свята съборна
и апостолска църква не е израз
на някакво „суверенно право” на
църковна самостойност, а е полъх на Светия Дух, който превръща света в Църква (Енциклика II, 6).
2. Спасение от света
Вторият откровителен момент в дебатите на Събора е свързан с един от
страховете около диалога на Църквата със света. Битува възгледът, че Православната църква е дотолкова другоприродна спрямо процесите в съвременния
свят, че всяко нейно излизане към актуални проблеми може да причини непоправими пробойни в църковния кораб. Става дума за дилема, свързана със спасителната функция на Църквата: дали тя спасява света, или спасява себе си от
света. Пренесена в полето на пастирската и каноническата практика, тази дилема води до поляризация между „либерализъм” и „консерватизъм”. Неразрешим е
сякаш въпросът колко щедро и колко широко да се отвори вратата на Църквата
за света. Често компромисното разхлабване на църковната дисциплина се обозначава като икономя, макар че този термин означава прилагане на каноните с
оглед на спасението на човека, а не „канонически либерализъм”.
Като примери за стъпки в полето на регулирането на каноническата дисциплина
могат да се посочат две решения на Събора. Първото е свързано с отхвърлянето на предложението на Вселенската патриаршия в документа За тайнството
брак и пречките пред неговото
сключване да бъде разрешен
бракът на овдовели свещеници.
Втората стъпка е, че отпада
изискването при допускане по
икономя на брак с инославни
християни да се дава обещание
за възпитание на децата в православната вяра. Следва да се
отбележи, че формулировката
„по снизхождение и човеколюбие”
е променена на „по икономя”,
което показва, че става дума не
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за човеколюбив компромис с човешката слабост, а за насочване
на каноническата дисциплина на
Църквата с оглед на човешкото
спасение (II, 5, i).
Тази модификация показва систематичен подход. Така в документа е казано, че не е позволено
на православните да встъпват в
други съюзи освен брачния, но едновременно с това се настоява,
че Църквата полага усилия членовете , изпаднали в такива съюзи, да осъзнаят силата на покаянието (I, 5). Точка
5 на новоприетото Послание изключва произволното отъждествяване на Църквата с консервативната нагласа, което означава, че брачната дисциплина не
може да се тълкува просто като налагане на определен традиционен морал като
норма. Нормата на църковната каноническа дисциплина не е консервативният
морализъм, а светостта на човека, за която се говори в Енцикликата (I, 4). Към
святост е призовано цялото човечество, доколкото Христос приема не индивидуална, а универсална човешка природа. Но източник на тази святост е не една
или друга норма, а Самият Христос, Който е общото Лице на човечеството,
чрез и в Което то встъпва във вечния живот. Съборът отстоява инклузивност:
тоест достъпност на Църквата за всички според почина на Първия апостолски
събор, отворил Църквата за необрязани езичници, в т.ч. и за критянина Тит. Но
инклузивността парадоксално предполага екзистенциален консерватизъм. Църквата е отворена към всички, но всеки неин член е призован от Христос към
покаяние. Критерият за покаянието е не някаква по-строга или по-мека норма,
а Самият Христос, Който е „единственият Свят” според утвърждението на
Евхаристийното събрание (Енциклика I, 4).
3. Богословските партии
Фиксирането на христологичен и светоотечески критерий за инклузивност (в
текста на енцикликата два пъти е цитиран дословно св. Кирил Александрийски)
снема дилемата „консерватизъм-либерализъм” в канонично-пастирската област.
То отразява богословски подход, който Съборът приложи и другаде. Така богословските дебати от XX в., за които имаше очаквания да се разгорят с пълна
сила и да разделят делегатите на богословски партии, бяха умно преодолени.
Емблематичен в това отношение е разгърналият се по време на втория и третия съборен ден спор около документа Мисията на Православната църква в съвременния свят. В него се употребява понятието „лице” (πρόσωπον), като технически термин, в смисъла на „личност”. Пергамският митрополит Йоан Зизиулас
(Константинополска патриаршия) е заявил, че доколкото той самият има няколко монографии по темата за персоналността, не възнамерява да се изказва на
Събора по този въпрос. В същото време Нафпактският митрополит Йеротей
Влахос (Eладска архиепископия) е представил кратък философски трактат за
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значението на понятието „лице”
в контекста на православния
персонализъм от XX в. и за връзката на тази концепция с философията на Хайдегер и Левинас.
Другият набеден представител
на „партията на персоналистите”, митрополит Калистос Диоклийски
(Константинополска
патриаршия), поради умора не
е взел думата изобщо. В крайна
сметка в редактираната версия присъствието на понятието
„лице” в смисъла на „човешка личност” се увеличава количествено, но изречението, утвърждаващо омонимия на интерперсоналността в антропологията и в
триадологията – теза, препращаща към философията на Зизиулас – е отпаднало.
4. Страхът от диалога
Около обозначаването на неправославни християнски общности като църкви
бяха отправени най-тежките обвинения. Немалко гласове изказаха мнение, че
Съборът цели да релативира догматическите различия между Православната
и Католическата църква, като подготви почвата за безпринципно обединение
между тях. Бяха разпространени мнения на някои гръцки богослови – обикновено
цитирани у нас през руски медии, със съответните смислови загуби при превода – както и становищата на отделни светогорски монаси. Някои очакваха Свещеният кинотис на Света гора да бойкотира Събора. Вместо това Света гора
бе подобаващо представена в лицето на игумена на манастира Ставроникита
Тихон, който е избран от монашеската общност да я представлява в качеството си на съветник в делегацията на Константинополската патриаршия. Ако на
Събора наистина бе търсено организационно сближение с Католическата църква, едва ли тя би била представена само от кардинал Курт Кох, президент на
Папския съвет за насърчаване на християнското единство, наследник на кардинал Валтер Каспер. В тази връзка трябва да се отбележи, че няколкото католически медии, отразяващи Събора, бяха изпратили сътрудници, които са по-скоро
любопитни към живота на Православната църква, отколкото тънки познавачи на
сложната панправославна вселена.
Както в първоначалната версия на документа Отношението на Православната църква с останалия християнски свят, така и във финалния му вариант
се заявява недвусмислено, че Православната църква е Едната свята съборна и
апостолска църква (1). Макар Църквата да не се е разделяла, някои християни
са отпаднали от църковното единство, което е довело до липса на единство
между християните. Посочва се също, че участието на Православната църква
в Световния съвет на църквите не предполага приемане на плурализъм на християнските изповедания, нито пък допуска обединение за сметка на междуконфесионални компромиси. Настоява се, че църковно единство е възможно само чрез
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единство във вярата, основана на Седемте вселенски събора и истинно живяна
в Православната църква (18). Макар и почти заглушени в българското медийно
пространство, имаше гласове в Православната църква, които се обявиха против
подобно строго и изключващо слово, което отъждествява еднозначно и изключително Православната църква с Едната свята съборна и апостолска църква.
Сякаш отново е налице сблъсък между либерално и консервативно крило.
Измененията, които претърпя документът за отношенията с инославните са
на пръв поглед завой към консервативния полюс. Някои неправославни християнски общности бяха наречени „църкви”, но с добавеното уточнение, че това е
само „историческо обозначаване”. Както се разбра, а и бе потвърдено от митрополит Йеротей Влахос, юрисдикциите бяха дошли на Събора с различни предложения по въпроса. Според някои терминът „църкви” не можел да се употреби
за неправославните християни (Eладска архиепископия), според други трябвало
да се уточни, че става дума за „инославни църкви”. След размяна на по-остри
реплики между кипърския и гръцкия предстоятел гръцката делегация е приела
горепосоченото компромисно решение.
По-важното обаче е изяснението, дадено в Посланието на Събора, че диалогът
със света и с неправославните християни не произтича от някакъв абстрактен
идеал за единство, а е израз на литургията след литургията (Послание 2). Любовта обаче е отговорна и поради това Православната църква отдава голямо
значение на свидетелството на Истината на Православната вяра в рамките на
диалога (Послание 3).

III. Един въпрос без отговор
Спорът между предстоятелите на Еладската и Кипърската църкви не е просто
за един термин. Гръцкият предстоятел е изразил позиция, че ако делегацията
му приеме този текст, има опасност някои крайно настроени православни в
Гърция да излязат в схизма. На това Кипърският архиепископ е възразил, че
Съборът не може да се превръща в заложник на гръцките зилоти и че поместната йерархия е отговорна за това да просвещава своите пасоми, предпазвайки
ги от изкушенията на зилотизма. Основният въпрос тук е: как да се решават
острите различия между групи в Църквата, които макар да не засягат самото
догматично ядро, внасят смут сред вярващите? И как да се противодейства на
преекспонирането на тези различия и натоварването им с нецърковни смислови
ореоли: културни фронтове, социални противопоставяния, политически сблъсъци
или геостратегически интереси? Дали изобщо има някакъв универсален лек, или
трябва да се действа според случая? Въпросът остава открит.
Все пак в последния ден, събота, с консенсус бе приет и последният документ.

*****
В критското пладне морската синева е нагъната от вълни. Причината не е течение от вътрешността на морето… От високото планинско възвишение над

13

Всеправославният събор

Богословската академия в Крит, в която се провежда Светият и Велик събор, се
спуска вятър, съпроводен от златисти облаци и шум. Планината е като запалена… Събота – Седмият ден на покой и действие… Блестящите камъчетата на
плажа са горещи като жарава, която никога няма да се овъгли. Те са донесени
тук от мощното вулканично изригване на остров Санторини, сложило преди няколко хиляди години края на една от критските цивилизации и оформило днешния
ландшафт на острова. На едно камъче лавата е изписала инициалите на Христос, на кирилица… Може би неслучайно преданието на аграфите пази следната
фраза: „Вдигни камъка и там съм Аз”. Освен всичко, това е и предупреждение
към нас, живеещите в Седмия ден, да благоговеем пред света, защото, както
прогласява Светият и Велик събор, той е поверен на човека.
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ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЯТ
МЕЖДУ СЪБОРНОСТТА И
АВТОКЕФАЛИЗМА
Кои въпроси реши и кои проблеми открои Светият и Велик
събор на Православната църква, който се проведе от
20 до 25 юни 2016 г. на остров Крит? В редакцията на
Християнство и култура отговорите на тези въпроси търсят
Калин Янакиев, Дилян Николчев, Тони Николов, Смилен
Марков и Момчил Методиев.

Момчил Методиев: Какво се случи на Светият и Велик събор на Православната
църква, проведен в Крит, предизвикал толкова спорове в България, а и в целия
православен свят? Дали можем да погледнем на този въпрос в по-широк контекст – извън споровете и злободневието, кои са важните решения от Събора
и какво се промени в православния свят. Предлагам в началото Смилен Марков,
който беше пратеник на списанието по време на събитието, да ни въведе в
неговата атмосфера.
Смилен Марков: Първият важен резултат е, че Съборът се състоя, защото имаше сериозни съмнения дали изобщо ще успее да се събере. Той трябваше да покаже
единството на Православната църква, но не единство просто като демонстрация
на възможността 14 делегации да се съберат на едно място, а единство в ума и в
духа на вярата. Съборът не може да се разглежда отделно от целия предсъборен
процес, в който са участвали всички автокефални църкви. Някои от участниците
в този предсъборен процес имаха резерви, стигаше се до разногласия. Очевидно
у някои юрисдикции се е породило усещане, че не са достатъчно представени в
предсъборния процес, че не са постигнали нужната чуваемост за своите мнения.
Но това е ярко доказателство, че във всички центрове на православието имаше
нагласа за участие в Събора, имаше съзнание, че той е необходимост и че историческият момент за неговото свикване е назрял. Подходът в подготовката
на Събора след 60-те години на XX в. е да се започне от въпросите, които са
най-малко спорни и по които на първо време може да се постигне единомислие.
Сега това предизвиква известно разочарование, защото сякаш отсъстват някои от парещите въпроси на църковния живот. Шестте документа са приети с
известни промени, но те не са драматично различни от това, което познаваме
като проекти. В някои случаи може би има отстъпление от първоначалния тон и
патос, на други места се прави по-сериозна заявка. Например имаше очаквания в
документа за поста да бъдат внесени по-сериозни промени, но по същество той
почти не беше променен. Имаше очакване документът за диаспората просто да
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препотвърди статуквото на въведените епископски конференции, но в него беше
направена една малка, но съществена стъпка напред – беше прието в бъдеще да
няма дублиране на епископски титли между различните юрисдикции в диаспората.
Най-важните съобщения от Светия и Велик събор са свързани с двата последни
документа – Посланието и т.нар. Енциклика. Те въвеждат библейски и светоотечески херменевтичен хоризонт по отношение на съборните решения и за пръв път
се изговарят определени тези. Като очевидец на Събора мога да кажа, че най-радостното, което всички усетиха още през първия ден, беше, че епископите си
говорят открито, че чуват гласовете на своите събратя, които им казват нови
и важни неща. Оказва се, че има проблеми, за които други епископи и не подозират – да речем, Църквата в Сърбия или в САЩ няма представа какво се случва в
Централна Африка. А все пак говорим за членове на Едно Тяло. Въвлечени в такъв
разговор, епископите напуснаха зоната на собствения си комфорт, на самодостатъчността и на изолацията, в която удобството ги поставя, и се сблъскаха със
сложния и богат живот на Вселенската църква.
Момчил Методиев: В определени среди се постави въпросът и за дефицита на
авторитети в съвременното православие. Появиха ли се естествени лидери на
Събора и кои бяха те?
Смилен Марков. Определено Вселенският патриарх, формалният лидер на Събора, се утвърди като харизматичен и естествен лидер, без нито веднъж да си
позволи да налага своите позиции или да дискриминира поместните църкви. Дори
лица, които не могат да бъдат заподозрени в симпатии към Вселенската патриаршия и лично към Вселенския патриарх, признаха, че на Събора Вартоломей
е демонстрирал много добри организационни умения, мъдрост и толерантност.
Някои очакваха, че той ще се опитва да налага определена линия по съдържанието на документите, но такова нещо не е имало, дори напротив, била е демонстрирана пълна откритост към всякакви предложения. Дори предложения на самия Вселенски патриарх са били отхвърлени, някои от които съществени – като
например предложението да се разреши втори брак на овдовелите свещеници
или предложението отново да бъде осъден изрично етнофилетизмът. Всички
участници са оценили способността му да преглътне някои от интересите на
Вселенската патриаршия в името на Събора. На една от пресконференциите
дори беше подставен въпрос към протодякон Джон Хрисавгис, богословски съветник на Вселенския патриарх, дали не се загърбват интересите на самата
Вселенската патриаршия, като например проблемите на патриаршията с турската държава. Наложи се усещането, че Съборът е по-важен от всякакви други
въпроси и интереси на Вселенската патриаршия.
Другият естествен лидер беше Албанският архиепископ Анастасий, който още в
началото на първия съборен ден е предупредил, че за да има канонична точност,
трябва да се прилага дипломацията на любовта. Той е бил инициатор на едни от
най-смелите и радикални изказвания. Например поставил е въпроса за отношението на Църквата към хората с особена сексуална ориентация. Някои епископи
са изказали мнението, че това изобщо не е проблем на Църквата и няма смисъл
Църквата да взима страна по тези въпроси. Неговото становище било, че Пра-
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вославната църква е не по-малко засегната от тези проблеми, отколкото, да речем, католиците или протестантите. Включвания от подобен род са направили
голямо впечатление. Като трети лидер се е откроил Кипърският предстоятел
Хризостом, чиито позиции в много отношения не са били продиктувани от някаква форма на солидарност с гръкоговорещите църкви – като например мнението
му по въпроса за етнофилетизма. Той счита, че етнофилетизмът трябва да бъде
осъден, защото, макар и да ценим различията, ако Църквата стане заложник на
подобни различия, има опасност да се стигне до разделение по отделни села, а
подобна фрагментация през ХХI в. е излишна. Той подчертаваше постоянно, че
всякакви аналогии между този Събор и Втория ватикански събор или Седемте
вселенски събора за пресилени и нередни, тъй като става дума за нов, уникален
формат, характерен за ХХI в. – не повтаряме нещо старо и не следваме някакво
русло, а се опитваме да се съобразяваме с реалностите на ХХI в.
Дилян Николчев: Смилен Марков спомена, че няма нарочен документ за етнофилетизма. Това е вярно, но да допълним, че в т.нар. Енциклика има една точка, в
която се приема всеправославния и вселенски характер на поредица от събори,
започвайки от 879–880 г., минавайки през поредица от събори от ХIV, ХV, ХVII и
ХVII век, за да се стигне до Събора от есента на 1872 г., на който е взето решение по българския църковен въпрос и на който е осъден именно етнофилетизмът. Съгласен съм, че в нарочен текст Съборът не се произнася по темата за
етнофилетизма, но посредством тази енциклика Съборът отново потвърждава
осъждането на етнофилетизма.
Смилен Марков: Такова беше и становището, застъпено от Румънската църква – че етнофилетизмът така или иначе вече е осъден, ние потвърждаваме това
решение, но няма нужда от повторно осъждане.
Калин Янакиев: Според мен основното, което излезе като послание от Великия
и Свят събор в Крит, е тъкмо онова, което предизвикваше най-много недоволство и съпротива от страна на противниците му. Православната църква намери
мъжество в един умерено звучащ документ да утвърди, че тя трябва да води
диалог, в който да свидетелства за своята догматична и канонична истина
пред останалите християни.
Това е много важно, защото можем да кажем, че от началото на Новото време
Православната църква болeдува от една твърде тежка затвореност. Затвореност, която е била или самодоволна, или ленива. Забравила е, че задължение
на християните, особено на тези, които твърдят, че представляват Едната,
свята, съборна и апостолска църква, е да водят разговори за истината с тези,
които не са в нея. Не е случайно, че противниците на Събора се концентрираха най-вече върху документа за отношението на Православната църква към
останалия християнски свят. Разбира се, те се концентрираха върху отделни
термини и понятия, казано простонародно – опитаха се да цедят комара – но в
дълбочина този зилотски и анахроничен вече в православието дух е източник на
истинската тяхна тревожност. Те не желаят православието да води диалог, а
тъкмо това е, което заявява този документ, макар и в един умерен тон.

17

Всеправославният събор

На второ място, на този Събор беше приет документ за мисията на Православната църква в съвременния свят, който също е важен, защото православието
не може да си позволи да живее анахронично, да живее изключително и само със
своето минало. Да, миналото на православието е бляскаво, то е безупречно, но
Църквата, която е Царство не от този свят, живее в този свят и в този свят,
тя е призвана да има отношение към света. А светът през последния век-век
и половина се е променил много радикално. Затова намирам това решение за
изключително важно.
И двата документа не съдържат в себе си някакви радикални твърдения, но е
важно самото обстоятелство на тяхното приемане. Т.е. преодолява се самодостатъчността на Православната църква, концентрацията върху нейното славно
минало, започва де се гледа към настоящето и към бъдещето, а това е нещо, на
което не сме били свидетели от много време.
Другите документи, приети на този Събор, които не станаха причина за големи
спорове, предизвикват у мен смесени чувства и впечатления – така например
нямах големи очаквания от документа, свързан с поста. И до този момент смятам, че този документ е в някаква степен излишен. Защото това е дисциплинарен въпрос, който би трябвало да бъде от компетенциите на всеки епископ, а
поради формата на съществуване на църковността в най-ново време – дори на
всеки енорийски свещеник. Това е проблем, който е между предстоятеля и членовете на неговото църковно събрание. Не е нужно всичко да бъде декретирано.
Това може да се определи като католическо увлечение, при това католическо
увлечение от миналото. И разбира се, документът за диаспората е документ,
който, трябва да признаем, е компромисен документ. Всички знаят какво трябва
да е правилото, какво е каноничното положение – да има един епископ на една
територия, на една Поместна църква. Безспорно документът в този си вид прави компромис със самия канон. Може би по-късно ще се върнем на въпроса как
стана възможно приемането на едно такова компромисно решение.
И още нещо важно за Събора въобще – ако има една истински голяма стъпка,
това е самото вселенско събиране на православието. Православието, освен че
дълго време живя затворено в своето минало и недиалогизиращо, от доста време живее и силно автокефално. Автокефално в емфатичния смисъл на думата.
То беше напълно отвикнало да живее вселенски живот. Вселенският живот на
православието беше останал някъде в славната римска и византийска древност
и съществуваше единствено и само на равнището на формулата. Този Събор
доведе до едно същинско вселенско единение на автокефалните църкви.
И тук още веднъж ще повторя тезата си, която отстоявах в полемичен порядък преди известно време. Макар този Събор официално да се нарича Велик и
Свят, и само между хората да придоби популярност като Всеправославен, отсъствието на четири от поместните автокефални църкви на него не го прави
невсеправославен. Защо? Защото той не би бил всеправославен само ако поне
една от признатите поместни автокефални православни църкви не бе призована
и поканена на този Събор. А призовани и поканени бяха абсолютни всички, кои-
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то имат каноничното право да участват в такова събиране. Второ, всички от
призованите, включително четирите църкви, които не отидоха, само преди пет
месеца, през януари тази година, тържествено поеха ангажимент за дневния
ред и датата на този Събор. Какво означава това? Това означава, че Съборът
е всеправославен по всички правила на неговото свикване и на ангажирането
на църквите с изпълнението на призива да вземат участие. Неучастието на четири от всички автокефални поместни православни църкви означава просто, че
четири от тях не са се явили на Събора, или ако трябва да употребя по-тежка
дума – отклонили са се от своя ангажимент, отклонили са се от вселенско единение на православието. Такива случаи е имало и на древните Вселенски събори,
когато определени църкви, предстоятели или епископи не се явявали на тях. Но
никой никога не е заподозрял, че по тази причина те не са вселенски.
Съборът на Крит е всеправославен, защото всички бяха призовани, всички се ангажираха с участието си, но някои се отклониха от своя ангажимент и не изпълниха своя ангажимент. От това Съборът не става невсеправославен, защото
ако беше така, вселенското единство щеше да зависи от каприза на отделните
църкви, а това е невъзможно. Първичната реалност е Едната, свята, съборна и
апостолска църква, тя може да намалява своя емпиричен обем в зависимост от
това дали някоя от църквите отпадне от това вселенско единство.
Много важно решение на този Събор, макар и то да не е формално, също е
волята на съборните отци от Крит събори като този да продължат да се
свикват на някаква, макар и не определена периодичност (не обаче и в неопределена перспектива). Говореше се за четири, седем, десет години. Т.е. хубаво
е, че православните поместни църкви, които бяха в Крит, имат съзнанието, че
вселенският живот на православието трябва да продължи да се поддържа. Той е
канонична даденост, но е и нещо, което трябва да се живее, за да бъде живо. В
противен случай той остава само формула. И ако това действително се случи,
то ще бъде същински напредък за Православната църква в сравнение с нейното
близко минало.
Тони Николов: Съгласен съм, че Съборът наистина изведе на преден план проблема за вселенското единство на православието. Знаем каква беше реалността
преди неговото свикване и тя беше съвсем различна. Този Велик и Свят събор е
замислен поне от 90 години, подготвян е през последните 40 години, а до последния момент имаше опасност въобще да не се състои. Иска ми се да се опитам
да потърся отговор на въпроса защо вселенското единство на православието е
толкова сериозен въпрос. Като че ли се сблъскват две стратегии, две тенденции
в православието, изразявани от различни църкви. От една страна, водещи православни богослови от диаспората като Оливие Клеман или Джон Ериксън много
са писали за това, че Съборът трябва да се състои именно, за да могат православните църкви да се намират не само в символично, но и в реално общение.
Обратната теза е руската, изразена например от митрополит Иларион Алфеев в
една негова книга. И тя е следната: в Православната църква няма вселенски признат механизъм, който да гарантира съборността. Не съществува външен авторитет – нито индивидуален, нито колективен орган, който да може да гарантира
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единството на Църквата по еклесиологичните въпроси. Нещо повече, митрополит
Иларион Алфеев настоява, че е достатъчно предстоятелите да се срещат от
време на време и да обменят писма и повече от това не е необходимо, за да бъде
гарантиран символният съборен характер на православието.
Една такава позиция, изразена от Руската църква, която е много влиятелна,
предполага отговор на въпроса как се гарантира общението на православните
църкви. Ако следваме руската хипотеза, такъв механизъм просто не съществува. В една своя книга Оливие Клеман настоява, че днес ние, православните,
сме изправени пред една сериозна подмяна. От една страна, всяка неделя ние
изповядваме Символа на вярата, в който утвърждаваме Едната, свята, съборна и апостолска църква, а в същото време се опитваме да прикрием следното
важно противоречие: съществува една мистическа Църква и имаме реалността
на 14-те исторически църкви, които съществуват във времето, докато тази
Вселенска църква е единена във вечността. Свикването на този Велик и Свят
събор обаче утвърди необходимостта от тъкмо такова реално общение. За
съжаление само десет църкви отдадоха дължимото на съборния характер на
православието, а четири отказаха да се явяват на Събора и по този начин се
трасираха трайни разделителни линии, които не че не съществуваха и в миналото, но сега се откроиха с болезнена очевидност. Големият въпрос днес е дали
православният свят е трайно разделен, защото в момента, в който той трябваше да демонстрира единството си, разделенията се проявиха и предстои да
видим дали делението в лоното на православието е само временно. Продължава
да се говори, че не можем да имаме съборност, че Съборът не е Събор, а само
предсъборно съвещание, а в същото време се очертават и сериозни геополитически деления. Това са въпросите, които остават открити, а те са важни и с
оглед на възможността за един следващ събор.
Момчил Методиев: Впечатлих се от думите на Калин Янакиев за диалога, тъй
като и според мен това е едно от важните заключения от този Събор. Когато
се отвори документът за отношението на Православната църква към останалия
християнския свят, в началото прави впечатление именно терминът „църква”,
употребен по отношение на другите християнски изповедания. В крайна сметка
той остана в документа и в последната му редакция, но беше допълнително
смекчен с уточняващи понятия. Но внимателният поглед върху този документ
показва, че основният акцент в него е именно върху диалога, диалога с другите
изповедания. Съгласен съм, че съпротивата срещу този документ е породена
именно от съпротивата срещу диалога. А това вече препраща към диалога
вътре в Православната църква и към участието или съответно неучастието в
Събора. Задавал съм си въпроса до каква степен участието или неучастието на
Събора се дължи на настоящи моментни спорове или противоречия, но в крайна сметка на мен ми се струва, че става дума за една исторически наследена
инерция, която върви още от предсъборния процес. Имам предвид примера със
Сръбската църква. Всички подозираха, че Сръбската църква е много близка до
Руската, но в крайна сметка нейните представители не само отидоха на Събора, но и са били активни и конструктивни участници. Докато Българската църква, която макар и близка, не беше считана за изцяло попаднала под влиянието на
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Москва, неочаквано се оказва в ситуацията да откаже присъствие на Събора. И
според мен обяснението се крие именно в тази историческа инерция, тъй като
в предходния подготвителен процес Сръбската църква е взела активно участие
в подготовката на Събора, инвестирала е много усилия в подготовката на тези
документи и евентуално нейно неучастие би поставило под съмнение усилията на поколения нейни архиереи и богослови. Докато Българската църква, поне
доколкото познавам документите, още от 70-те години не е сред активните
участници в подготовката на този Събор. Това ме кара да мисля, че може би
настоящият Събор е краят на един процес, който тече от последните 30–40
години, но за себе си аз нямам отговор какво следва или симптом за какво е настоящето разделение. Другото важно следствие, един от косвените резултати
от свикването на този Велик и Свят събор, беше споменато от Смилен Марков – това е утвърждаването на някакви естествени лидери и авторитети. Всеки от нас чете, харесва или не харесва един богослов или църковен историк, но
смисълът на този Събор е именно очертаването на някакви естествени лидери,
които имат по-голямо влияние и присъствие, извън личните симпатии на един
или друг човек. И последно уточнение по отношение на документа за диаспората – съгласен съм с казаното от Калин Янакиев за нарушаването на принципа,
но същинският практически напредък според мен е обособяването на конкретни
географски зони, изброени в този документ, в които се формират тези епископски събрания. Това е важна стъпка напред. Но и не мога да скрия подозренията си, че последната редакция, свързана с необходимостта да не се дублират
титлите, не определя механизъм как да стане това и в този смисъл има повече
пожелателен характер, което ми се струва източник на бъдещи противоречия.
Смилен Марков: Прави ли ви впечатление, че в документа за диаспората първенството на Вселенската патриаршия е доста сериозно гарантирано? Там се
казва, че всяко епископско събрание в съответната област се председателства
от епископ на Вселенската патриаршия и само ако такъв епископ няма, тогава
се следва редът на диптихите. Това е интересно, защото аз поне бих очаквал
да има съпротива срещу този принцип, тъй като не навсякъде Вселенската
патриаршия е доминираща по численост в диаспората и би могло да се очаква
другите църкви да заявят претенции. По-конкретно можеше да се очаква Руската църква да иска изключение от този принцип. Това очакване е оправдано само
ако допуснем, че интересът на Руската, на Българската или на други църкви е
към мисионерски профилирания църковен живот, какъвто е този в диаспората.
Но вероятно акцентът при някои автокефални църкви не е в това да се евангелизира, да се извършва мисия. Те виждат себе си като пазители на локалната
традиция, на ритуала. Искат да отстояват исторически континюитет, базиран
на обособеността, а не на универсалността. В това самосъхранение виждат те
гаранция за истинската църковност. Имаме си автокефална църква, тя си има
традиция, опит в светостта, какво повече, каква повече харизма е необходима,
какво повече би добавил един такъв панправославен събор. Мисля, че това съзнание поражда най-вече съпротивата срещу диалога. Както заяви един острастен
говорител на тази група, диалогът не е възможен, защото Светите отци не са
влизали в диалог, те само са съобщавали истините на еретиците, а тези от
тях, които не са ги приемали, са отпадали от това единство.
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Необходимо е обаче да добавим и още нещо – че на Събора също имаше скептицизъм. Не бива да мислим, че там бяха дошли само делегати, споделящи ентусиазирано съборен дух. Имаше, особено в началото, скептични изказвания, което ме
накара да си задавам въпроса какво поражда тази съпротива. Единият фактор
със сигурност е автокефализмът, затвореността, позоваването на местните
корени и конкретната традиция, за които стана дума по-горе. Но не е само това.
Трябва да признаем, че всеки от нас си е мислил и следното: Църквата и светът
дотолкова са се разминали, че всеки опит Църквата да застане в центъра и да
се обърне към определени актуални проблеми – към научните проблеми или биоетиката например, всеки такъв опит би бил вреден и опасен за Църквата. Сякаш
Църквата предварително е загубила този спор и затова е по-добре тези въпроси
да не се коментират. Да вземем за пример проблема на Александрийската църква
с икономическата неравнопоставеност, която е огромен проблем за Африканския
континент. Мнозина биха казали, че е по-добре Църквата да не се занимава с
това, защото ще се провали. Става дума за известен криптомонофизитизъм или
дори криптоманихейство, съмнение в спасяемостта на света. В Посланието, в
параграфа, в който става дума за автокефалията, има едно изречение, в което
се казва, че поместните църкви съществуват, за да може светът по-лесно да
се оцъркови. Тоест идеята е, че Поместната църква е функция на мисията за
оцъркововяване на света, а не е израз на самодостатъчност, самозатвореност и
самотна вярност към миналото.
На Събора се прояви и още един страх – съмнението, че е възможно на един
такъв формален, организиран Събор, с предварително приета процедура и регламент, да действа Св. Дух. Очакването е, че Св. Дух действа само в спонтанните събрания, че не е възможно в една формализирана рамка, при такъв дневен
ред и регламент, да се прояви харизматичният елемент от живота на Църквата. Още на първия ден имаше делегати, които отбелязаха, че Петдесетница е
станала възможна – въпреки че говорим на различни езици, сме започнали да се
разбираме. Но скептицизмът също беше налице.
Още един проблем. Въпреки че документите не са особено смели, радикални, в
тях се заявява готовност Църквата да адресира проблемите и да застане в
центъра им. Съществува инерцията, че Църквата трябва да се пази от света,
т.е. да спазва дефанзивна линия на поведение: от света, олицетворяван от държавата, от политическата власт, от обществото. Всичко е против Църквата,
всеки критичен или питащ глас нарушават църковния ред и правила, заплашва я.
Задачата на Църквата е да се охранява, да уякчава оградата си, да се капсулира,
за да не може нищо да наруши нейния отвеки установен ред и живот. Съборът
категорично се изправи срещу тази позиция. Напротив, той показва, че Църквата
не само не бива да бяга от света, а трябва да застава в центъра на острите
проблеми. Например в Посланието се казва, че научният прогрес е място за Божието откровение – т.е. ние не само се пазим от вредите от научните открития,
но трябва и да разчитаме Божия Логос в тях. Църквата приветства усилията
на отделния индивид да бъде защитен от произвола на държавата и утвърждава
доктрината за човешките права. Отбелязва се, че младите хора са добре дошли
такива, каквито те са, а в Църквата трябва да бъдат променени според христи-
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янския морал и това, което Бог желае от тях. Освен чистата геополитика тези
страхове разколебаха предварително мнозина и ги направиха скептици.
Тони Николов: Напълно съм съгласен, че това са двете предизвикателства пред
Събора. Документите не са смели, формулировките не са категорични, те са
по-скоро предпазливи. Но самото говорене по тези въпроси е важно. Например
документът за диаспората е изключително важен, защото извежда православието извън традиционните исторически ядра. Съществува нагласата или традицията, че православните държави са моноправославни: те са покръстени, това
се е случило преди векове и там православието се е съхранило сред мнозинството, но извън тези граници не е ясно какво се случва. А се случват много
неща – налице е постоянна емиграция от страните на православието, налице е
и мисионерство, и Съборът обърна внимание на тази вселенскост. Диаспората
е огромно предизвикателство пред диалога, защото диалогът се осъществява
тъкмо в диаспората. Той не се осъществява в историческите ядра. Всички православни в Западна Европа, САЩ или Канада са принудени да съжителстват с
католици и протестанти. Най-честата ситуация е, че там, където няма православна църква, православният свещеник има договорка със своя католически
събрат да служи в неговата църква. Документът за отношението към съвременния свят също се спира на редица спорни моменти. Не само споменаването
на етнофилетизма, което е голямата болест на православието. В документа
за съвременния свят е посочено, че Православната църква осъжда промяната
на етнически граници и етнически чистки – вероятно тези постановки са били
залегнали още от 70-те години и не са имали предвид даже събитията в бивша Югославия. Но днес те имат различно звучене – в сегашната ситуация, в
която православни воюват срещу православни, както става в Украйна. И тъй
виждаме, че тези документи започват да звучат по съвършено различен начин,
тъй като дрънкането на оръжието, твърденията за „свещени войни” са неща,
които трябва да бъдат осъдени, и това е проблем, който неизбежно ще изникне
пред православния свят. Как ще реагира той, когато имаме конфликт не между
православни и инославни или между православни и друговерци, а конфликти между
самите православни? Православният свят не може да мълчи по тези въпроси, а
те могат да бъдат решени само в светлината на една съборност.
Дилян Николчев: Когато говорим за Събора в Крит и за неговите решения и легитимност, за да бъдем богословски коректни, трябва да кажем и следното. Ние
и хора като нас приемаме решенията на Събора за всеправославни, легитимни
и канонични. Но трябва да се отбележи, че каноничната традиция постановява,
че те стават такива едва когато следващ събор със същия ранг, със същия
статут, потвърди тези решения. Т.е. ние приемаме тези решения за канонични,
за всеправославни, но духът на православието предполага, че те ще влязат в
канонична традиция едва след потвърждението от следващ събор.
Исках да коментирам и думите на Калин Янакиев, че един от въпросите, които
той приема за спорни, е въпросът за постите. Съгласен съм, защото Съборът
всъщност повтаря по този въпрос Пидалиона на св. Никодим Светогорец, съставен през ХVIII век, т.е. на сравнително късен етап от църковната история. Но в
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документа има и едно важно уточнение, като въпросът за поста пряко се свързва
с въпроса за приемането на св. Причастие. За поста се казва, че се дава възможност за неговото следване както по икономѝя, така и по акривия, но приемането
на св. Причастие е обвързано с поста и се постановява, че той не трябва да бъде
по-кратък от три дни – това е конкретика, която до този момент отсъстваше.
За мен е важно, че Всеправославният събор обговаря неща, които не са били
заложени или поне не са били заложени така ясно в подготвителния период. Например в един от документите се посочва, че поместните православни църкви
не трябва да се занимават с политика – може би и тук се крие причината за
отказа или бойкота от някои църкви на Събора, тъй като някои от коментарите – като мнението на Кипърския архиепископ или на Александрийския патриарх – посочиха, че причината за неучастие на Събора е геополотическа. Дадоха
да се разбере, че става дума за руската държава, а по аналогия можем да кажем
в същата посока, че ръководството на Българската православна църква се превърна в инструмент на чужда политика.
Друго, което ми направи впечатление, е, че за пръв път на голям форум се
взима решение за религиозния фундаментализъм, като изрично се посочва, че
Православната църква е против религиозния фундаментализъм. Това е отговор
на атаките от страна на различни групи, не само в Българската църква, които наричаме зилоти – със съвременното значение на тази дума. Наред с това,
Съборът обърна внимание на въпросите за защита правата на гражданите, на
защитата на гражданите и вярващите от произвола на държавата, както и
взе отношение към индивидуалните и колективните права на вярващите и на
гражданите. Всичко това са въпроси, които показват, че за един кратък период
Съборът е успял да надскочи дори очакванията на наблюдателите за него.
Калин Янакиев: Искам да обърна внимание на следното. Според мен основният
резултат от този Събор не са дори приетите от него документи. Склонен съм
да проявя даже определен хиперкритицизъм и да кажа, че въпросите, които бяха
обговорени и по някакъв начин декретирани в документите, не бяха най-важните
проблеми на православието днес. Да, съгласен съм, документите не представляват и някакво върховно богословско постижение. Те дори не представляват голямо пастирско постижение. Но този събор има неоценимо значение, ще си позволя
дързостта да кажа – той беше откровение на Св. Дух. Защото той открови определени проблеми, които съществуват в православието. А тяхното откровение
е възможност или за преодоляването на тези проблеми и болести, или, тъй като
нещата зависят и от човешката свобода – за тяхното бъдещо задълбочаване. Но
след открояването им те вече не могат просто да останат в онзи полумрак, в
който съществуваха досега. Кои са тези неща, които бяха откровени на Събора?
Слушах думите на Смилен Марков, който го е усетил. Да, действително един
от основните проблеми на съвременното православие е утвърдилата се в
православното самосъзнание убеденост, че Православната църква представлява нещо като Ноев ковчег, който плува по вълните на световния потоп и
трябва много здраво да се пази от света. Това безспорно е крайност. Защото
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Църквата е призвана не просто да пази като в Ноев ковчег онези, които спасява, но и да свидетелства в света и да оцърковява този свят. При положение
че в православието съществува подобна ментална девиация – че Църквата
е Ноев ковчег, че тя е „капитулирала” пред „потопа”, който е залял света –
свидетелството става безкрайно трудно. Ето това е проблем, който беше
осветен и стана ясен на Събора. Стана ясно, че православието е болно от
един консерватизъм, който не е здрав, който е оградителен, малодушен консерватизъм. Това стана ясно на Събора, виждаме го и в реакциите по отношение
на Събора.
Тук отново много верен ветропоказател са зилотите – те изпитват истинска фобия от този Събор, защото подозират, че някой ще се опита да отвори
вратите на „Ноевия ковчег” и тогава Църквата ще бъде залята, смазана и т.н.
Оттук нататък, значи, православието е изправено пред възможност: или да
преодолее тази крайност – защото Църквата освен Ноев ковчег е и свидетелство – или този проблем да се задълбочи, след като веднъж вече е бил осветен.
Второ, чух и казаното от Тони Николов – голям проблем на православието е
твърде далеч отишлият автокефализъм. Защо след като изповядваме Едната,
свята, съборна и апостолска църква, е необходимо да имаме емпирично свидетелство за това единство? Защото казаното в Символа на вярата трябва по
някакъв начин да бъде живяно, а не просто декламирано. Едната, свята, съборна
и апостолска църква не означава само, че тя съществува като някаква Ecclesia
triumphans, за разлика от земната, която съвсем спокойно може да съществува
разделена на четиринадесет или повече части. Съгласно православната еклесиология всеки епископ има своята Поместна църква като Тялото Христово. За
разлика от католиците, ние не твърдим, че Тялото Христово е сбор от всички
поместни църкви, оглавени от Римската църква, а твърдим, че всяка Поместна
църква е цялото Тяло Христово. Тя е цялото Тяло Христово не защото емпирически всички членове на това Тяло са побрани в тази Поместна църква, а защото на всяко място, когато Църквата служи Евхаристията, тя се намира метафизически на горния престол, където е заедно с всички хора от всички места и
даже от всички времена. Това означава, че всеки епископ на Поместна църква е
и вселенски епископ. В неговата църква е цялата вселена.
Ако обаче всеки епископ е епископ на вселенската църква на своето място,
той задължително е епископ-с-епископите, защото той е точно толкова вселенски, колкото и всички останали. Следователно, доколкото всеки епископ е
епископ-с-епископите, той не би трябвало да се отделя, сам или с някаква група
от епископи, в някакво самодостатъчно автокефално тяло, което да общува с
останалите просто с писма, послания или по някакъв друг неформален начин.
Това единство трябва да бъде свидетелствано, а къде може да се случи това,
освен на такъв Всеправославен или Вселенски събор.
Пазенето на автокефалията като нещо напълно достатъчно според мен – ще
си позволя тази дързост – граничи с ерес. И тази ерес не бива вече да бъде
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наричана етнофилетизъм (защото не става дума за разделяне на единия народ
Божий на етносите, от които е бил изведен), а за разделяне на Едната, свята,
апостолска църква на автокефални църкви.
Онези, които емфазират автокефализма, лъжат, когато изповядват в Символа
на вярата „Вярвам в една, свята, съборна и апостолска Църква”. Те вярват в
една Руска, в една Българска, в една Сръбска православна църква, но не вярват
в Една свята, съборна и апостолска църква.
Израз на този начин на мислене беше прословутият регламент, наложен на Събора от Руската църква. Прочетох внимателно онова, което митр. Иларион Алфеев
казва в едно интервю преди началото на Събора. Говорейки с успокоителен тон
към местните, руските зилоти, той самодоволно признава, че именно Руската
църква е наложила регламента за взимане на решенията с пълно единодушие,
и посочва мотива за това. Казва: „за да не бъде наложено нито едно решение
против волята на една или друга поместна църква”, а малко по-късно допълва, че
Руската църква не би участвала в Събора, ако на него има опасност да  бъде
наложено решение, което излиза извън нейните интереси (след това за учтивост
добавя и: което противоречи на Преданието на Църквата). Какво означава това?
Означава, че се подсича всякаква възможност за вселенски решения. Дайте си
сметка какво означава този правилник? Давам следната историческа аналогия.
Как щеше да протече IV халкидонски събор, когато цялата Александрийска патриаршия е била заразена от монофизитството? По този днешен регламент въпросът за монофизитството трябваше просто да бъде снет от дневния ред на
Събора, защото по него „пълно единодушие” не би било възможно. Или след дълги
преговори трябваше да бъде изработен документ, който да устройва еднакво
и православните, и монофизитите – документ, който да може да бъде гласуван
единодушно от всички. А от това следва, че днес монофизитизмът нямаше да
бъде осъден. Затова казвам, че автокефализмът граничи с ерес – той подсича
всякаква възможност за решаване на догматически проблеми. Трябва да благодарим Богу, че сега нямаме такова догматическо противоречие, но то винаги може
да се появи и ако този регламент продължи да бъде в сила и това фаворизиране
на автокефалната църква остане, ние никога не бихме могли да решим какъвто и
да било догматически въпрос. Автокефализмът също бе откровен на този Събор.
Това означава две неща. Или този автокефализъм ще стане обект на богословско
обсъждане, ще бъде решен в един правилен дух, или обратно – тъкмо защото бе
осветен, поради упоритост или зла воля той ще се задълбочи.
И най-накрая, позовавайки се пак на преките впечатления на Смилен Марков, на
Събора е било осветлено и това противоречие – между твърде богословски затворените в себе си църкви и мисионерските църкви. Това особено напрежение
между академизъм и мисия. И този проблем съществува. Той се прояви на този
Събор дори по малко комичен начин – като спор между двама изключително уважавани от мен архиереи и учени – митрополит Йеротей Влахос и митрополит Йоан
Зизиулас. Спор, чието място е в аудиториите, и съвсем основателно е заслужил
реакцията на Александрийския патриарх Теодор, патриарх на една мисионерстваща църква, който е казал в прав текст: „Какво да кажа на моите мисионери,
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когато се върна от Събора и ме попитат какво говорихте на този Събор – че
спорихме дали да бъде употребено понятието „личност” или „човек”, дали да бъде
записано prosopon или anthropos, сякаш това има значение за мисията?”.
Имам предвид, че това напрежение между академизъм и мисионерство също е
налице.
И още нещо важно: за пръв път православието във вселенски мащаб е в положение, в което отношенията с останалите изповедания не са в състояние на
война. През Средновековието и в ранното Ново време католицизмът и православието са били в състояние на студена или дори понякога гореща война. Такива
са били и отношенията между католиците и протестантските изповедания и
макар и в по-малка степен – между православните църкви и протестантските
изповедания. За пръв път днес се намираме в ситуация, в която при всички догматически различия (които аз признавам и по никакъв начин не отричам), ние
сме в положение, в което можем да разговаряме и да разискваме, включително
догматическите си различия. Да се пропусне този момент и да се оставим
на инерцията – „със схизматици или еретици не разговаряме” – е равнозначно
на глупост. А в положението, в което Църквата е изтласкана от центъра на
света, да отказваме разговор с „инославни”, е равнозначно на престъпление
срещу християнското човечество. Ето защо са толкова вредни гласовете на
зилотите в този момент. Никой не твърди, че трябва да отидем да говорим с
католиците и накрая да приемем добавката за filioque, католическия догмат за
папската непогрешимост или за непорочното зачатие на Светата Дева, но съвсем спокойно можем да разговаряме. Освен това насреща си имаме католици и
протестанти, които са готови да разговорят по тези въпроси, имат аргументи,
склонни са да слушат и даже са склонни да чуват. При това положение фобията
около този Събор, че ще ни накарат да диалогизираме, е просто идиотска. За
пръв път сме в такова положение. Кога друг път сме имали такава възможност?
През Средновековието? В епохата на религиозните войни? По времето на Османската империя и религиозния прозелитизъм на другите изповедания? Не, не
сме в такова състояние. Можем да водим диалог. Така – и това добавям към болестите – беше осветлено едно дълбоко разделение вътре в самия православен
лаос. Това е разделението между хора, които преживяват православието действително като вселенско изповедание, а това означава уверено, уповаващо се на
Божията помощ, великодушно, радостно (защото не може да не бъдеш радостен,
ако принадлежиш към Едната, свята, съборна и апостолска църква), и от друга
страна – малодушните християни, т.нар. зилоти, които живеят един много близък до сектантството живот. За тях православието е „източно”, „балканско”,
„почвено”, то трябва „да се пази”, то е дефанзивно, върху него непрекъснато се
изсипват удари, то е обект на непрестанен прозелитизъм, то трябва да открие
своя „голям защитник” и по тази причина трябва да намери и държава, която да
го защитава. Неща, които водят до лоши последици. Ето още едно противоречие, което стана ясно, ако не на самия Събор, то поне около Събора и в спора
около Събора. Това е възможност зилотите да бъдат поставени на мястото им
или на зилотите да им бъде позволено да задават дневния ред на Църквата. Аз
лично се притеснявам, че в Българската православна църква сме поели по един
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много рискован път, тъй като зилотите, които до този момент говореха от
ъгъла или от прага на разкола, сега вече са допуснати да говорят от самия
център на Църквата, от самия сайт на Патриаршията. Това е крайно тревожно.
Дилян Николчев: Само да допълним, че в документа за отношенията с останалия християнски свят се казва, че по въпросите за вярата Църквата ще бъде
безкомпромисна – буквално това е споменатата дума в превод.
Калин Янакиев: В този документ са изписани и правила. Как се провежда диалог
и по какви теми. Кога се смята, че е постигнат успешен край. Заключенията
от този диалог след това трябва да бъдат утвърдени от всички православни
църкви. Няма никаква опасност някой да се съединени с католиците или протестантите и никой тук да не разбере.
Дилян Николчев: И аз ще обърна внимание на въпроса за етнофилетизма и автокефалията. Този въпрос ще продължи да бъде труден за разрешаване, защото – тук съм съгласен с казаното от проф. Янакиев – понякога, за съжаление,
тенденциите в Църквата се диктуват от други фактори, като политическите.
Пред нас стои въпросът за Украйна и той беше поставен, макар и от парламента на Украйна. Много остро стои въпросът, и той също беше поставен, макар
и в кулоарите на Събора, за Църквата на Черна гора. Този път Македонската
църква остана пасивна, но този въпрос интересува както Скопие, така и Белград. Румънската православна църква и Молдова също имат спор по този въпрос
с Москва. Ние, като богослови, не приемаме етнофилетизма и сме убедени в
това, но свързан с въпроса за автокефалията, както и с политическата намеса,
този проблем става особено труден – как да обясним на украинците например,
че те няма да имат автокефална църква, че ще останат на църковно подчинение в руска юрисдикция, след като те казват и доказват, че РПЦ се намесва в
националния и държавен живот на Украйна.
Калин Янакиев: Автокефализмът по това се различава от етнофилетизма, че
приемайки автокефалията за първична реалност, а Едната, свята, съборна и
апостолска църква за производна, консенсусна реалност, всъщност превръща
автокефалията в самодостатъчност. Превръщайки автокефалията в цялост, а
не в част от цялото, тя е склонна да разпространява собствената си юрисдикция до рамките на вселенска юрисдикция. На това се дължат и тези напрежения
между Москва и Украйна. Те вече не са на равнище етнофилетизъм, а на равнище църковен империализъм на автокефалията. Ако автокефалията е цялост, а
другите са конкуренти цялостни тела, тогава с тях може да се воюва, да се
сключват сепаративни съюзи, но автокефалията винаги ще има склонност да
разпространява юрисдикцията си до вселенско равнище. На микрониво това се
вижда в споровете между Сръбската и Македонската църква, в позицията на
Румънската по отношение на Молдова и т.н.
Продължава в следващия брой

28

2016 / брой

5 (112)
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Архимандрит Кирил (Говорун)

ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЯТ СЛЕД
СЪБОРА СЕ ПРОМЕНИ КЪМ
ДОБРО
Разговор с архимандрит Кирил (Говорун)

Как се промени православният свят след Събора? Може ли да се говори за
трайно разделение на славяноезични и гръкоезични църкви или по някакъв
друг признак?
Мисля, че православният свят след Събора се промени към по-добро. Може да
звучи парадоксално, но според мен той стана по-сплотен, защото с ужас осъзнахме колко крехко е нашето единство и колко лесно могат да ни разделят –
буквално заради глупости. Това ще ни накара, надявам се, да бъдем по-сплотени.
Въпреки съществуващите опасения, а може би дори и намерения, не беше вбит
клин между славянските и гръцките църкви – все пак от петте славянски църкви
отсъстваха само две. За положително намирам и това, че от характерното
за епохата на Студената война противопоставяне между просъветските и антисъветските църкви са останали само бледи следи. Въпреки че на настоящия
Събор това противопоставяне се прояви като по-силно, отколкото дори националното деление между гръцки и славянски църкви, все пак то е значително отслабено. Така че Всеправославният събор ознаменува безвъзвратното, макар и
все още не окончателно отминаване на старите противоречия между църквите
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от времето на съветската епоха. Макар и да има опити за неговото възраждане в някои църкви, в Крит съветското наследство претърпя оглушително фиаско.
Кои са истинските причини за неучастието на Руската православна църква
на Събора?
В обяснението за отсъствието от Събора на четирите църкви, включително и
на Българската, трябва да правим разлика между причини и предлози. Причините
за всяка от тях бяха различни, но предлозите в общи линии съвпаднаха. Сред
тях най-често се споменаваше ниското качество на съборните документи, както и наличието на неясни формулировки. Но този предлог ми се струва смешен,
тъй като, за да бъдат документите подобрени, е необходимо най-малкото да
присъстваш на Събора. Що се отнася до причините, по тях може само да се
спекулира, тъй като те остават скрити зад паравана на предлозите. И за да не
бъдем голословни, ще изброя причините, които посочиха самите участници в Събора. Първо, патриарх Вартоломей заяви, че отсъстващите църкви се ръководят
от светско мъдруване. С други думи, мотивацията им е била свързана повече с
политическия контекст в съответните страни, отколкото с църковния. Второ,
още един първойерарх – Кипърският архиепископ Хризостом, в своето много ярко
изказване първия ден на Събора (според мен това беше най-силното послание,
прозвучало на целия Събор) отбеляза като главна причина за тяхното отсъствие етнофилетизма. Както е известно, корените на този проблем се крият в
историята на сложните отношения между Константинополската църква и българските църковни общини на територията на Османската империя. Но извън
конкретната история на Балканите етнофилетизмът има и по-широк смисъл.
За него говорим не само когато националното стане по-важно от църковното,
а и когато политическото започне да потиска църковното. В този смисъл като
част от етнофилетизма според мен могат да се разглеждат и неоимперските
идеологии, между които и прословутата идея за „Руски свят”.
Смятате ли, че другите три православни църкви отказаха да отидат на
Събора под диктата на Москва?
Подобно твърдение води до опростяване на ситуацията. Несъмнено всяка от
неприсъствалите църкви е изпитала външно влияние: някъде то е било по-силно,
другаде – по-слабо. Освен това всяка църква имаше свободата да се поддаде на
това въздействие или да го отхвърли. Но наред с външното влияние, всяка църква имаше и свои вътрешни причини, за да не присъства. В случая с Грузинската
църква това е въпросът за мястото в диптихите. В случая с Антиохийската –
известната разпра с Йерусалимския патриарх по въпроса за енорията в Катар.
Най-слабо разбирам мотивите на Българската църква, тук вие и читателите на
вашето списание навярно бихте могли да разкажете повече. Важен фактор за
натиск върху всички църкви беше т.нар. вътрешноправославен фундаментализъм,
който се стремеше изцяло към отмяната на Събора. Мисля, че всички църкви в
еднаква степен се сблъскаха с това. Но някои решиха да му се противопоставят, а други паднаха в неговия плен. Фундаментализмът беше идентифициран
на Събора като една от заплахите за съборността и затова бе осъден наред с
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проявите на фанатизъм в други религии. Осъждането на православния фундаментализъм бе едно от най-важните и ключови решения на Всеправославния събор.
Вие познавате йерархията на РПЦ отвътре. Как се взимат решенията в
нея, доколко са независими от Кремъл? Трябва ли да се търсят геополитически измерения на сегашната позиция на РПЦ, или тя е продиктувана само
от църковни мотиви?
Отчасти отговорих на този въпрос, като цитирах думите на патриарх Вартоломей и на архиепископ Хризостом. Бих добавил единствено, че би било опростенческо да смятаме, че Руската църква е напълно зависима от Кремъл. В нея е
жив импулсът, заложен някога от Ленинградския и Ладожки митрополит Никодим
(Ротов)1, за сътрудничество с държавата, но и за приемането  в същото време като антагонист. Да не се доверява на държавата, но да бъде внимателна
към нейните желания. И при най-малка възможност да се опитва да отвоюва от
държавата жизнено пространство за Църквата. Само че в момента не е ясно
дали Руската църква има достатъчно жизнено пространство, което не се контролира от държавата, и дали днес то е по-голямо, отколкото по времето на
митрополит Никодим?
Бихте ли прогнозирали как ще завърши „съборният конфликт”? Можем ли да
допуснем, че РПЦ ще подпише приетите на Събора документи?
Не бих говорил за „съборен конфликт”. Просто сега започва период, който можем
да наречем „събор след Събора”, това е процес на рецепция на Събора в цялата
му църковна пълнота. И това се отнася в еднаква степен както за църквите,
които бяха на Събора, така и за тези, които отсъстваха. Още повече че в този
процес по-важна роля трябва да играят не йерарсите, а редовите членове на
Църквата. На този фон въпросът дали четирите неприсъствали църкви ще подпишат съборните документи, е второстепенен.
Как изглежда ролята на БПЦ отвън? Приемате ли твърдението, че Българската църква е изцяло под влиянието на т.нар „московско православие”?
Отсъствието от Събора на някои църкви звучеше като рефрен на всички съборни заседания. Но в тези гласове имаше повече съжаление, отколкото осъждане.
Безспорно тяхното отсъствие доведе до сериозна криза на идентичността на
православието. Та нали тъкмо ние непрекъснато повтаряме, че Православната
църква е съборна и защитаваме съборността като една от фундаменталните ни отлики от останалите християнски изповедания. А ето, в резултат на
отсъствието от Събора на някои църкви, нашата идентичност се оказа една
самозаблуда и измама пред другите. За щастие мисля, че успяхме все пак да
покажем – най-вече на себе си – нашата макар и накърнена, но въпреки всичко
истинска съборност. Що се отнася да външното влияние върху решенията на
1
Никодим Ротов (1929–1978) – йерарх на Руската православна църква, от 1963 г. Ленинградски и Ладожки
митрополит, председател на Отдела за външноцърковни отношения на Руската православна църква (1960–
1972 г.).
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Българската и другите неучаствали църкви, вече казах – такова имаше, но то не
бива да бъде преувеличавано. Разбира се, по-лесно е да прехвърлим отговорността за грешката на външни сили, вместо да я търсим вътре. А че отсъствието
бе грешка, за мен няма съмнение. И от това не спечели никой – нито отсъстващите църкви, нито православието като цяло. Въпреки това не бива да се
отчайваме, както вече казах, сега започва най-важният етап от рецепцията на
Събора. И в този процес Българската църква – преди всичко обикновените вярващи – могат и трябва да участват пълноценно. Съборът на Крит се проведе
без българската делегация, но това не омаловажава неговото всеправославно
значение. Но този Събор не би бил истински пълноценен, ако не бъде приет от
народа Божий в България.
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Димитрина Чернева

ДВЕ ЦЪРКВИ НА ЕДНА УЛИЦА
Репортаж от русенските църкви „Св. Николай Чудотворец” и
„Св. Павел от Кръста”
Никоя Църква, която вярва, че Иисус е Христос, не бих дръзнал да
нарека лъжлива... Ти очакваш сега да разбереш как бих съдил за
другата половина на сегашното християнство. Но аз просто гледам в нея. Донякъде виждам как Главата и Господарят на Църквата
лекува тежко и дълбоко уязвените от древната змия във всички
членове и части на това тяло, като прилага ту леки, ту силни
лекарства – дори огън и желязо, та дано се смекчи ожесточението,
дано да извади отровата, дано да очисти раните, дано да острани
грозните израстъци, дано да обнови духа и живота в полумъртвите и вцепенени състави. По такъв начин у мен укрепва вярата, че
в крайна сметка силата Божия очевидно ще възтържествува над
човешките немощи, благото над злото, единството над разделението, животът над смъртта.
Св. Филарет Московски1
Има ли граници Църквата и къде минават те? Кой ги прокарва и как можем да ги
различим? Съвпадат ли контурите на харизматичното  пространство с нейните канонични граници, или то се простира и отвъд техния праг? И ако битието
1
Митрополит Филарет (Дроздов), Разговор между питащия и убедения в православието на Източната
гръко-руска църква, Москва, 1833. Вж.: http://predanie.ru/filaret-drozdov-mitropolit-moskovskiy-svyatitel/
book/74872-razgovory-mezhdu-ispytuyuschim-i-uverennym-o-pravoslavii/
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на Църквата е единство и единение
в Христа, как да гледаме на църковните разделения и разколи? Травматично разкъсване на Тялото Христово, отворена рана в духовното
пространство, раздяла, която терзае? Или твърдо прокарани разделителни линии, които не бива да се
прекрачват, конфесионална самозатвореност и упорство в противостоенето? Задавам си тези въпроси,
белязана от страховитото затваряне на нашата църква, от отказа
на висшия  клир (и не само) да надмогне нарцистичното и фундаменталистко схващане за православието, от нежеланието му да участва
в междухристиянския диалог. До Великден остават няколко дни. Решението на Светия синод (от 21 април
2016 г.) с предложение за промени в
предсъборния документ за отношението към останалите християни
ме заварва на малката крайдунавска
улица „Епископ Евгений Босилков” в
Русе. Там една срещу друга са разположени две църкви: православната
Катедралата „Св. Павел от Кръста”
„Св. Николай Мирликийски Чудотворец” и католическата – „Св. Павел от Кръста”. Срещите ми с техните енории, с
отец Стефан Стефанов и с отец Валтер Горра тепърва ще ме приютят в топлотата на общението, в близостта и пълнотата, с които ни обгръща то в миговете, когато споделяме своята вяра, мислите си, въпросите, които ни тревожат и
объркват. В главата ми се въртят фрази от решението на българските архиереи
по повод предстоящия (по това време) Всеправославен събор и по-специално текстът за отношението на Православната църква с останалия християнски свят,
предизвикал толкова смут: „Казаното, че „при провеждането на богословските
диалози общата цел за всички е окончателното възстановяване на единството
в правата вяра и любовта” е напълно неправилно и неприемливо, защото трябва
да се уточни и подчертае, че връщането към правата вяра е за еретици и разколници и по никой начин не касае Православната църква”.2 „Не касае”, „по никой
начин”... Чудя се как ли би отвърнал на тези фрази Онзи, Който толкоз обикна
света, че отдаде за него Своя Единороден Син... „Защото Бог не проводи Сина Си
на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.”3
2

Вж.: Решение на Св. синод от 21.04.2016 г. с предложение за промени в предсъборния документ за отношението към останалите християни – http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=201851

3

Иоан. 3:16-17
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Любовта иска да споделя
Храмът „Св. Николай” е един от най-старите в Русе. Неговата история е пряко свързана с борбите за църковна независимост. В годините на Българското
възраждане Русчук е – както го описва по-късно Елиас Канети – мултикултурен
град, истински конгломерат от различни етноси, „вавилонско смешение на езици, народности, човешки типове и съдби”4. Гръцката общност по това време
наброява около 100–150 души, които се черкуват в българските храмове. След
като Вселенската патриаршия обявява Българската екзархия за схизматична
(16 септември 1872 г.), те молят управителя на вилаета (валията) да им даде
разрешение да издигнат свой храм. Така е построена малката църква „Св. Николай”, която в началото е гръцки параклис. След 1920 г., когато в града се
установяват бежанци от гражданската война, последвала болшевишката революция в Русия, митрополията предоставя църквата на руските емигранти. Те
донасят свои икони и книги, тук идват руски свещеници, сформира се и руско
настоятелство. Постепенно русенци започват да наричат храма „руската църква”. Така е известен той и днес, макар че руският елемент сред богомолците
е вече почти изчезнал. Все още обаче хората пазят спомена за „руския поп”
Виктор Иванович, който е изпратен в лагер след установяването на комунизма
и скоро след това умира.
До средата на 50-те години храмът няма самостоятелна енория, а е филиал на
катедралата „Света Троица”. Обособяването му като самостоятелна градска
енория става през 1957 г. „И така до днес”, добавя отец Стефан, който е ръкоположен тук преди 36 години. „Аз съм енорийски свещеник в тази енория от
1980 г. и след толкова много години църковна служба сигурно съм единственият
в града и един от малкото в страната, които са изкарали целия си живот в една
енория. За което съм изключително благодарен, защото по този начин чувствам
този храм като свой дом. Имаше дори известен период, към една година, когато
живях в пристройката в църковния двор. Така че и в пряк, и в преносен смисъл
чувствам храма като свой дом, а хората от енорията като свое семейство.”
Отец Стефан е известен у нас като един от радетелите за връщане към евхаристийното богословие. Но не като някакъв вид идеология, а като съживяване
на истинските принципи, върху които се гради Църквата. Животът на Църквата
е Евхаристията, там човек става участник в Божественото естество, което
е и целта на нашия живот. Там отделните човеци се превръщат в общност,
в семейство. „Не можем да наречем общност 20 души, – казва отец Стефан –
които не се познават помежду си. Еклесия (гр. εκκλησία – църква) е събрание
на хора, които са поканени, тоест калесани са. Има такава дума в българския
език – калесвам, тя има един и същ корен с думата εκκλησία. Забравяме, че еклесия произлиза от покана. Ние сме поканени, а всяка покана съдържа два важни
елемента – съществува някой, който ни кани, и нещо, за което сме поканени. Ние
сме поканени от Иисус Христос, а не от отец X или отец Y... Поканени сме на
Неговата трапеза. Ето още една дума, която днес сме заменили – вместо Све4

Венцеслав Константинов, Елиас Канети: с Русчук в сърцето. Вж.: http://kultura.bg
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та трапеза говорим за Свети престол.” На тази трапеза Христос ни предлага
Сам Себе си. Нашата общност е около Христос и с Христос, затова причастието ни прави причастни както с Христос, така и помежду ни, един с друг. Само
така може да се изгради общност, истинска църковна общност, еклесия.
Другото название на причастието е евхаристия – благодарение, да благодарим.
Центърът на нашия живот е благодарността за всичко, което получаваме, за
живота като цяло. Затова литургията не може да свърши с последното амин.
Това би било представление. Литургията е перманентна, подчертава отец Стефан и заговаря с възмущение за някои характерни практики в църковния ни живот. „Литургия значи народно дело. И тук стигаме до абсурд, до един от най-отблъскващите абсурди. Народно дело, а някои събратя гонят народа. Щом хората
пристъпят, след като свещеникът ги е поканил с думите: „Пристъпете”, той ги
отпраща, пропъжда ги и по този начин сякаш казва: „Само аз съм достоен, вие не
сте достойни”. По какви критерии определя само себе си за достоен, е някаква
„велика тайна”. И къде е народното дело тогава, литургията? Да превърнеш народното дело в лично дело... Ти сам да си служиш, да си четеш молитвите наум
или под носа, да причастяваш само себе си... А народът да пали свещи.”
Но как се изгражда общността? Освен участието в евхаристията и богослужебния живот, кои са нещата, които я съзиждат, съществува ли ясен алгоритъм
за това? Нали църковната общност трябва да е като семейството, в какво
се изразява този паралел? Отец Стефан разказва прости неща. Хората от
тяхната енория се събират по всякакви поводи, ходят заедно на концерти и на
театър, често се виждат на кафе. Гостуват си. Всъщност са постоянно заедно.
Преди две вечери празнували рождения ден на една жена от църквата, събрали
се 12–13 човека. Тия дни друг техен енориаш, който работи от няколко години
в Белгия, им изпратил няколкостотин евро, за да се съберат на Гергьовден, да
се повеселят и да се помолят за него. „Ще купим две агнета и ще се съберем
стотина човека да се помолим за него и да се повеселим. Не бива да живеем в
стерилна среда, откъснати от реалния живот, „благочестиво” херметизирани.
Херметизирани християни, пуритани...”
А жертвоготовността, нея има ли я и в какво се изразява? Защо все по-често
ни впечатляват великодушните жестове от страна на хора, които нямат нищо
общо с църквата, а ние... Отец Стефан чува трудно, почти изкрещявам думите.
Следващите минута или две потъват в мълчание, чудя се дали е чул въпроса ми...
„Хайде да не скачаме с такива бомбастични приказки, нека бъдем по-умерени”,
отвръща той. Да, пак стигаме до същото – когато не познаваш човека до теб
в храма, когато не му знаеш името, за каква жертвоготовност да говорим.
Достатъчно е хората да живеят сплотено, да си помагат, да споделят радости и болки. „Това е. Нека бъдем по-скромни, да не искаме някакви велики жертви.
Какво по-добро от едно приятелство. Да почувстваш другия близък. В повечето
случаи хората в църквата са далечни, уж са общност, пък са далечни. Това е
оксиморон.”
Но нали Христос поиска от нас да се научим да виждаме своя ближен във всеки
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Православният храм „Св. Николай Чудотворец”

човек – и в далечния, и в чуждия, и в непознатия... „Е, да, но няма ли тук някакъв
формализъм? Не ставаме ли така топлохладни християни – никого не мразим,
но и никого не обичаме. Топлохладни, тоест ни студени, ни горещи, дето е казано за тях в Откровението, че Господ най-много мрази такива. Не трябва да
се страхуваме от грешките, безгрешен път няма. Ще се заблудим при всички
случаи, това е неизбежно. Никак не е лесно да се ориентира човек, аз самият си
спомням за толкова свои грешки и заблуди. Евреите са се лутали в пустинята
40 години. Няма страшно. Бог да е с теб, Бог ще те заведе в обетованата земя,
нищо, че ще се луташ 40 години. Само не изпускай Водача си.”
На двора в храма има много цветя и очарователна дървена беседка. Тук общността се събира след всяка литургия. Но нали литургията не свършва, тя не
може да приключи с последното амин... Малката евхаристийна общност и нейното постоянно вкусване на Царството Небесно... Такъв ли е вкусът му? Суматохата на жените, които приготвят кафето и подреждат на масата сандвичи
и сладки. Гласовете на хората, които ту притихват, ту се възземат, следват
се кротко един друг, докосват се нежно и търпеливо или се пресрещат шумно и
безредно, навързват се в пъстра какофония.
– Тук сядаме всяка неделя, говорим си, обсъждаме различни теми. Нашият свещеник вложи много енергия и време да ни учи. Дава ни напътствия по най-различни
въпроси.
– Нашата църква не е църква от ангели, всички сме грешни, няма безгрешен човек, но при нас е така, тук чувстваме любов.
– Владо, мини отзад да ми разтриеш гърба. Малко по-нагоре. Нещо се схванах
тази нощ...
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В беседката

– За отец Стефан можем да кажем само суперлативи.
– Защо? Аз мога да кажа и друго, не само суперлативи. Той не чува. Ако му го
кажеш обаче, няма да се съгласи, ще ти каже: „Не е вярно, аз чувам”.
– Не ни спестява забележките, но го прави с любов. Понякога се кара, о, как се
кара само. Като се ядоса, какво чудо става тук! Обаче ето пак, когато я има любовта, тогава е друго дори да се скараш на някого. Всеки конфликт, през който
минаваме, може да ни помогне за нашето израстване. Важното е да има любов,
тя всичко поправя. Ето, ние вчера съгрешихме и двамата, повишихме си тон.
Обаче аз след това просто не бях на себе си, докато не дойда да си изясним
нещата и да си простим... Тогава вече наистина можах да посрещна изгрева.
– Какво се чудиш? В някоя църква, дето хората не се познават, те не биха се и
скарали, защото, като не се познават, те и не говорят помежду си.
– Благодаря ти, Владо! Жив и здрав да си! Дай си сега малко почивка.
– Освен за нас си, знаем много неща за близките си, за семействата си. Дъщеря
ми не живее в България, но като дойде тук, направо се впечатлява и ми казва:
„Мамо, хората в църквата знаят за мен повече, отколкото аз самата”.
– По един или друг начин, но всички тук сме притеглени от словото на отец
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Стефан, от неговата проповед. И от любовта му. Неговата проповед ме прикова
към църквата и ме държи тук толкова години.
– Тия сто лева, дето ги събрахме, ще ги дадем за Светия престол. И за покривка.
Престолът ни е малко овехтял. Трябва ни човек с реставраторски умения, да
види какво и как трябва да се направи.
– Аз чакам наследство. Молете се да стане. Хиляда лева ще дам моментално за
Престола. Само се молете да стане.
– Вчера гледахте ли „Вяра и общество”? Един мирянин от Асеновдград каза, че в
Пловдивска епрахия се плащали 3000 лв. за свещеник на село, а 5000 лв. – в града.
– Да платиш, за да те направят свещеник?!
– Реално ли е това?
– Горан Благоев е ходил в Асеновград и е говорил с хората там.
– А митрополит Николай го пазят четирима бодигардове.
– Интересно, като е ограден с толкова бодигардове, как стига до миряните, до
другите хора. Как общува с тях? Това не разбирам.
– Оставете това. Аз искам да разкажа за Георги. Къде си, Гоше, ела тук. Той
беше към 14-годишен, когато го видях за пръв път в църквата. Беше дошъл сам.
Попитах го да не би да се е загубил. Поканих го у дома, да се запознаем, да
хапнем нещо заедно. Оказа се, че живее в Дома за деца, лишени от родителски
грижи „Св. Димитър Басарбовски”. После са запознах и с директора на дома. Оттам декларации, както си му е редът, и започнах да си го взимам всяка събота и
неделя. Истинското му име е Орхан. Кръстихме го в манастира в Сяново. Името
Георги сам си го избра. И така, живот и здраве, сега през юни месец ще стане
на 23 години. Но основното, което искам да кажа, е, че това дете е невероятно,
макар да е израснало без родители и семейство. На една Коледа преди няколко
години внукът ми му каза: „От тази вечер нататък ти си мой брат”. Това беше
най-големият празник за мен. И се обичат много. Ние сме едно малко семейство – Георги, дъщеря ми, внукът ми и аз. Прегърнали сме го отвсякъде и не можем
вече без него. Това е истината.
– И аз не мога без тях. Тогава живеех в дома „Св. Димитър Басарбовски”. Ходех
в параклиса, долу в болницата, при отец Добромир. После дойдох тука.
– Те децата от дома поначало търсеха място, където да срещнат любовта. И
затова ходеха в параклиса. Търсеха топлинка. Аз помня, когато Георги дойде в
параклиса в болницата. Бяха няколко деца и аз усещах, че са жадни за внимание,
за любов. Малкото часове, докато бяхме заедно, виждах как ожидат всеки поглед,
който ги дарява с нежност и внимание. Това ги караше да се завръщат всяка
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неделя в храма. Отделно, че ги посрещахме винаги добре, след службата се хранехме заедно, водехме свободни разговори. И така неделя след неделя и празник
след празник тези деца пораснаха около нас. Бяха някъде около десетгодишни,
а сега са вече на по двадесет и повече години и все още ни търсят, все още
идват тук.
– И други деца са идвали тук. Вече всеки тръгна по пътя си, някои станаха
студенти... Но Гошенцето си остана в моето семейство. Сега съм баба Поли за
внука ми и мама Поли за Гошо. Така ми вика. И на мен ми е хубаво. Но е любов,
това дете е любов. То не е способно да помисли нищо лошо. То просто е любов.
Мисля, че Бог му е дал всичко това, иначе нямаше как да се съхрани такъв след
всичко преживяно.
– Да, Гошо е различен, макар че и други деца са идвали тук. Аз, която от толкова години съм в църквата, веднъж го помолих да ми помогне нещо. След това
отидохме вкъщи забързани, нямаше нищо за ядене и аз приготвих нещо набързо.
Въобще не си дадох сметка, но той ми обърна внимание: „Маги, а молитвата!”.
Направо се вцепених, викам си: „Това дете ме учи на нещо, което аз...”.
– Което ти знаеш.
– Няма да забравя това. Когато седнем на масата, винаги за Гошо се сещам.
– Преди години извикали родителите му, майката и бащата, но те отказали да
го вземат. Той вече е голям и ние говорим свободно за това. Оказа се, че има
две сестри, майка му и баща му са живи и сега съм в преговори да ги открием,
да ги намерим. Защото той казва: „Аз знам, те не ме искат и на мен ми е добре
с теб, лельо Поли, но само да ги знам, само да ги видя”. Те са от Разградско. И
това предстои да го направя. Ще го направя, за да знае детето.
Разговорът продължава да лъкатуши, поема в различни посоки и се завръща
отново тук, в двора на малкия храм, построен някога като гръцки параклис и
станал известен по-късно като „руската църква”. Някой подхваща темата за
Второто пришествие, чуди се локално или всемирно ще е то, ако приемем тезата, че земята не е център на вселената, а съществуват и други светове.
Друг се пита какво трябва да е отношението ни към животните, дали и те
имат душа и можем ли да кажем, че са създадени по образ Божий. Сеща се за
думите на Христос: „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари”5. Отец Стефан допълва: „Това е много важен израз, не се казва на
всички човеци, а на всички твари, тоест на всяко живо същество. А как става
това, как се говори, как се проповядва на всяко живо същество – на маймуната,
на делфина, на комара, на мухата... Те нали също са творение, твари? Как? А на
новороденото бебе или на бетонирания атеист? Как? Ние си представяме проповедта само като говорене. А тя е преди всичко отношение. Отношение на
доброта и любов. Към това трябва да се стремим според силите и възможнос5

Марк. 16:15.
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тите си”. После връща разговора отново към евхаристията и евхаристийното
богословие. Споделя мечтата си – докато е жив, в Българската православна
църква да се появи поне един евхаристиен епископ. „Защото Църквата има едно
тайнство – претворяването. Това е тайнството на Църквата. От виното –
кръв, от хляба – тяло, от водата – светена вода, от езичника – християнин,
от грешника – верен. От блудницата Мария – светицата Мария Египетска, от
гонителя на Църквата Савел – стълба на Църквата Павел. Целият смисъл на
Църквата е претворяването.”
Говорим все за любовта, връщаме се непрестанно към нея. Нашата връзка с
Бог е любов, нашата връзка един с друг е любов. И не само при хората, при животните и птиците е същото. Не съществува друга връзка освен любовта. А
любовта иска да споделя. Това е, което ни прави Църква – да споделяме с Бога,
Когото обичаме. Защото, ако не Го обичаме, и да спазим всички заповеди и канони, какъв смисъл би имало? А споделяне, това е другата дума за причастие. Тук
разговорът стига до онази болезнена тема за самозатварянето и упоритото
противостоене, за конфесионалното окопаване, отхвърлящо диалога с католици
и протестанти, за неумението ни да различаваме инославието от ересите...
Споделят ли нещо с християните от другата страна на улицата, с онези, които
са съвсем близо до тях, а може би така далеч... Отговорът, който получавам, е
прост и открит. „Споделяме любовта. Вярно е, че имаме догматически, конфесионални различия, поради които не можем да се причастяваме заедно. Но това
са въпроси, които не можем да решим сами. Това е общоцърковен проблем. Ние
не сме от онези православни фундаменталисти, които гледат на католиците
като на еретици. Да, те имат своите отклонения, ние пък имаме други. Това,
дето го говорихме досега – че Църквата е престанала да бъде общност, че причастието се е откъснало от живота ни, какво е това, не са ли това нарушения,
отклонения? Че сме превърнали типика в най-важната църковна книга, а пък
Евангелието не познаваме, това какво е, не е ли отстъпление? Че кръщаваме
хора, без да ги катехизираме, дори без да им даваме първо причастие, какво е?
Нека не гледаме другите, нека първо себе си погледнем. Както в индивидуален
план не е добре да виждаш сламката в окото на другия, а да не забелязваш гредата в своето око, така и в по-общ план не е добре да се взираме в греховете
на другите, а за собствените си недостатъци, отклонения и нарушения да си
затваряме очите. Нека не бъдем чак такива лицемери! Това споделяме, срещаме
се на улицата, поздравяваме се с отец Валтер. Би било върховно лицемерие, ако
си обръщаме главите на другата страна. Тогава ли ще бъдем по-православни?
Когато Великден съвпадне, излизаме заедно в полунощ, казваме си: „Христос
воскресе”. Не служим заедно, но се поздравяваме взаимно. Аз вярвам, че Христос
е възкръснал, и отец Валтер вярва, че Христос е възкръснал. Е, не можем да се
поздравим ли? Тази година, понеже се разминава Великден, аз го поздравих, когато те празнуваха, той ще ме поздрави, когато ние празнуваме. С руснаците
и със сърбите пък празнуваме Рождество Христово на различни дати, но какво
от това. Ние не празнуваме дати, празнуваме, че Христос се е родил на земята,
че е възкръснал, тоест победил е смъртта. Това е много по-важно от нашите
различия и разделения.”
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Разказват ми също, че преди няколко дни четирима души от енорията заминали
за Холандия. Разбирам, че от десет години поддържат приятелски отношения с
християните от една протестантска енория в холандското градче Дален. Гостуват си редовно, всяка година протестантите идват в Русе, а православните
ходят в Дален. Тази година за Холандия заминали пет-шест души. Гледат всеки
път да изпращат различни хора, редуват се, така че всеки да има възможност
да отиде.
„Как се запознахме ли? Всичко тръгна от тях, те потърсиха контакт, имаха
желание да осъществят връзка с православна енория. И така по Божията воля
и с помощта на наши приятели попаднаха на нас. Доволни сме от нашето сприятеляване, обогатяваме се взаимно. Много неща научихме за техния живот, а
те – за нашия. Те идват тук, ние ходим там. Дали спорим? Не, не се е случвало
досега. Тук наблизо, до село Сяново, има един манастир. Беше напълно разрушен
в годините на комунизма. В първите години след това отец Георги пое грижата
за възстановяването му. Всяко лято ходим там, организраме младежки лагер –
сутрин ставаме рано, служим литургия, причастяваме се, закусваме, после работим, а вечер беседваме. Събираме се по 40–50 души от цялата страна, идват
предимно млади хора. Правим го от 7–8 години, а може и повече. Доста неща сме
помогнали за манастира. Тези наши приятели от Холандия също идват там, вече
няколко лета участват в този молитвено-трудов лагер и строят манастира.
Сигурно са първите протестанти в човешката история, които строят православен манастир. Та затова не остава време за спорове, защото имаме работа.”
Дом на милосърдието
Улицата, на която са разположени двете църкви, е преименувана няколко пъти.
До 1945 г. се нарича „Св. Никола”, а след това я кръщават на един от най-успешните кметове на Русе в началото на миналия век – Ростислав Блъсков. От
началото на 90-те години носи името на един от най-бележитите католически
духовници в България – епископ Евгений Босилков, арестуван и обвинен от комунистите в „шпионска и подривна дейност” и разстрелян на 11 ноември 1952 г.
Последните пет години от живота си Евгений Босилков е епископ на Никополската епархия със седалище в Русе – тук отсреща, през улицата.
Почвата за появата на католиците в Русе се подготвя през втората половина на XIX век, когато градът се издига като най-важния транзитен център за
австрийската търговия по долния Дунав. Благоприятните перспективи за икономически разцвет привличат тук германци, австрийци, унгарци, хървати.6 След
Кримската война броят на католиците в Русе нараства до 250–300 души, като
повечето от тях са чужденци. За тях по австрийска инициатива през 1858 г. е
открит първият католически молитвен дом в града. Непосредствено след Освобождението Русе става епископско средище. За пръв енорийски свещеник е назначен отец Иполито Агосто, който оглавява след 1878 г. Никополската епархия.
По негово време и по проект на италианския архитект Валентино е построена
6

Вж. Светлозар Елдъров, Католиците в България (1878–1989), София, 2002 г.
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католическата катедрала „Св. Павел от Кръста” (1890 г.). Впечатляващите
стъклописи – със сцени от живота на Христос, с ликовете на апостолите, на
светите братя Кирил и Методий и на Жана д’Арк – са изработени в Будапеща.
През 1908 г. в църквата е монтиран първият орган в България.
Днес
католическата общност в
Русе – според последното преброяване от 2013 г. – наброява 979 души.
Отец Валтер Горра,
енорийски свещеник
към
катедралата
„Св. Павел от Кръста”, признава, че не
всички посещават
църквата. „С монахините пасионистки, които ми помагат тук, търсихме
Катедралата „Св. Павел от Кръста”
адресите на тези
хора, опитахме се да се срещнем с тях и да се запознаем с всеки един, но никога не стигнахме до този брой. Не е важно обаче количеството, а качеството.
Виждам, че хората, които ни посещават, или поне по-голямата част от тях,
търсят наистина растеж във вярата и духовността. За тях не е достатъчно
да дойдат само на неделната литургия. Те искат да дадат нещо повече от себе
си, искат да живеят пълноценен духовен живот.”
Отец Валтер, който е италианец по произход, живее в България от 17 години.
Когато пристига тук за пръв път през 1998 г., ситуацията в страната е доста
по-различна. Спомня си празните магазани и неугледните градове. „За тези 17
години в България се промениха доста неща. Най-напред грижата за градовете.
Виждам това и в Русе, и на други места. Градовете станаха по-хубави. Освен
това по-рано липсваха много неща, човек не можеше да намери и най-необходимото. Сега вече има много магазини и това е добре. Другата страна на промяната обаче, това, което засяга манталитета – там нещата стават много
по-бавно. Това, което ме впечатли най-много, когато дойдох тук, беше тъгата
на хората. Вероятно така се излиза от комунизма, макар че аз дойдох тук 7–8
години след падането на режима. Сигурно в началото на прехода са имали други
надежди, вярвали са, че нещата ще се променят веднага. После обаче се видя, че
това не става изведнъж, защото трябва да се мине от една култура към друга,
а това изисква много време. Сега, когато минаха още толкова години, виждам,
че има надежда. Има надежда, макар че... има хора, които са останали в миналото, сякаш не са минали 26 години. Това може би важи най-вече за по-възрастните. Виждам, че не могат да се отлепят от миналото. Някои от тях изпитват
носталгия, други са гневни, но всички те преживяват едно и също, спорят с едни
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и същи аргументи и живеят все още със стария манталитет. Това е видимо
тук – липсата на доверие. Още го има този дух на недоверие, който сигурно е
свързан с режима, с тогавашното преследване и доносите. Това е живо в много
хора. Но ако не се свърши тази работа с помирението, няма как да се излезе от
тази дупка. Постоянно ще се връщате в нея.”
Разказва още, че когато дошъл в Русе преди 17 години, заварил една енория, белязана от същите тези проблеми – недоверие, подозрителност и дори враждебност. Трябвало да минат години, за да се помирят вярващите помежду си. Днес
всяка неделя църквата се пълни. Хората остават заедно и след литургията, разговарят, обсъждат различни въпроси, споделят хубавите и трудните моменти.
„Не трябва да чакаме нещата да стават от само себе си, ако можем да обичаме
един човек и да се грижим за него, той ще се научи да отвръща със същото.”
Да се грижим за човека и да не чакаме нещата да стават от само себе си...
Тези думи разкриват красноречиво една от спецификите на Западната църква.
Докато православното богословие избягва темата за социалната дейност на
Църквата, опасявайки се вероятно от едно стеснено разбиране на християнството като съвкупност от социални практики, а на Църквата като социална
институция, католиците имат солидна традиция в обвързването на християнски
ценности като милосърдието и благотворителността с легитимните форми
на организирана дейност и целенасоченото провеждане на социална църковна
политика. В това отношение е много показателна дейността на църковната организация „Каритас”, чийто клон в Русе съществува от 1992 г. Организацията
има изградени структури в четири населени места на територията на епархията – освен в Русе, в Белене, Малчика и Свищов. В първите години след падането
на комунистическия режим тя осъществява своята дейност благодарение на
методическата и финансова помощ на „Каритас – Швейцария”. „След влизането
на България в Европейския съюз обаче – разказва Стефан Марков, изпълнителен
директор на русенската организация днес – швейцарците се изтеглиха и ни
оставиха да продължим сами. Всъщност те създадоха една сериозна база – бе
сформиран екип, изградено бе отношение към работата, умение да се работи по
проекти, както и дейности, които да развиваме по-нататък.”
Днес „Каритас – Русе” работи с такива рискови групи като бездомните, деца
с увреждания или лишени от родителска грижа, семейства от малцинствата и
пострадали от природни бедствия. „В началото на прехода – продължава разказа
си Стефан Марков, – когато се променяше системата и имаше голяма бедност,
помагахме най-вече с хуманитарни помощи. Тогава идваха всякакви хранителни
пратки. Швейцарците ни учеха, че тези продукти не са само за католиците, тъй
като ние сме много малко, а за всички.”
През 1998 г. по програма на папа Йоан Павел II е създаден Дневен център за
деца с увреждания „Милосърдие”. Средствата за стартиране на проекта идват
отвън. След оттеглянето на „Каритас – Швейцария” русенската организация
търси нови възможности за продължаване на дейността. „Тогава бяха въведени
т.нар. държавни делегирани бюджети, с които се финансират социални услуги.
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Държавата финансира, Агенцията за социално подпомагане проверява дали има
нужда, дали има база и пр., а общините кандидатстват. И така ние успяхме
да запазим направеното. Иначе трябваше и досега постоянно да се молим на
външни дарители.” Днес център „Милосърдие” работи ежедневно с 30 деца на
възраст от 2 до 18 години със сензорни и двигателни нарушения и с ментални
затруднения. Наред с терапевтичната работа за децата се организират различни културни инициативи, излети и спортни събития.
Преди три години „Каритас – Русе” открива и приюта за бездомни хора „Добрият самарянин”. Организацията успява да намери средства и да ремонтира едно
старо училище, където днес са настанени над 60 души, на които се осигуряват
подслон, храна, санитарни помещения за поддържане на личната хигиена, перално
помещение, социални консултации и здравни грижи. Стефан Марков уточнява, че
социалните дейности се финасират от общината. През зимата броят на бездомните, които „Добрият самарянин” приютява, набъбва до 90 души. „Тогава в
Русе температурите падат много. Имаше случаи на хора, починали от студ или
с ампутирани крайници. Преди откриването на приюта те живееха на улицата,
по гаражи или входове, където буквално замръзваха през зимните месеци.” При
стартирането на проекта държавата отделя доста добра сума за издръжката
на един бездомен – до 6600 лв. на човек годишно, което дава възможност да се
закупува добра храна и да се развиват различни дейности, подпомагащи интегрирането на тези хора в обществото. През 2015 г. обаче парите са драстично
намалени и днес годишната издръжка на един човек е 2560 лв., което е крайно
недостатъчно. Въпреки това организацията се опитва – с помощта на частни
дарители – да запази дейността си и да не връща нито един бездомен човек,
особено през зимата.
Маркер за социалната активност на Католическата църква в Русе е и детската градина, която засега се помещава в двора на катедралния храм „Св. Павел
от Кръста”. Отец Валтер признава, че когато общността стартира с това
начинание през 2013 г., надеждите са много плахи. „Започнахме с четири деца,
но за наша радост на следващата година броят им се увеличи доста. Трябваше
да променим някои неща, наложи се да набавим още маси, шкафчета... В момента
имаме 44 деца, които идват тук всеки ден. Миналата година получихме и лиценз
за основно училище. В момента ремонтираме базата, където ще се преместят
детската градина и училището. Тази година ще стартираме с предучилищен
клас.”
На въпроса ми с какво ще е различно това училище от обикновените общински
училища отец Валтер подчертава значението на християнските ценности. „Те
дават друга посока на всичко. Виждаме колко насилие има сред децата днес. Не
е нужно да сме психолози, за да видим откъде идва това. Сигурно и игрите имат
значение, най-вече компютърните. Освен това родителите знаят, че преди закуска и преди обяд ние винаги се молим, благославяме храната и благодарим на
Бога. Това също е много важно, децата да се учат на тази благодарност и да
помнят, че по света има много деца, които нямат храна. А така ще се научат
също да ценят храната и да не я разхищават. Ето още нещо, което видях, като
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дойдох тук – макар да има много бедни хора, се изхвърля много храна. Така че
търсим начин, наред с останалите ценности, децата да се учат и на това.
Също така е много важно да се знае, че всяко дете е различно и е необходим
индивидуален подход, трябва да видим конкретното дете.”
Накрая, преди да тръгна обратно към София, искам да разбера какво мисли католическият духовник за отношенията между православни и католици, за диалога
или липсата на такъв, за доверието или недоверието, за последното решение
на Светия синод на Българската православна църква... Предпочитам да предам
разговора ни без редакторска намеса.
Говорихте за липсата на доверие между хората в България. Какво ви прави
впечатление в отношенията с православните? Делят ви няколко крачки от
православния храм „Св. Николай Чудотворец”.
От една страна е много, много тежко. Но нека тръгнем от положителното. Тук,
в Русе, намерих наистина партньори от Православната църква – свещеници. Не
само от Православната църква, а също от Методистката, от Арменската, от
Баптистката църква, с които работихме доста време много добре. Сигурно и
отец Стефан ви разказа за хубавите неща, които извършихме заедно. Дори имаше един турнир по футбол, който заедно организирахме като турнир на мира,
и тези срещи на Великден, когато съвпаднат датите на празника. Или другите
инициативи, които организирахме заедно. Дори бяхме единствени, които заедно
направихме манифестация, когато започна войната в Ирак. Манифестация срещу войната. Тръгнахме заедно оттук и стигнахме до центъра. Също така заедно подготвихме веднъж пещерата за Рождество Христово, тук, в общината.
И концерти също организирахме заедно. Техният хор е идвал да пее в нашата
църква, както и ние ходихме там. През тези години правихме и конференции, и
кръгли маси на различни теми, дори за икуменизма. Дори в присъствието на митрополит Неофит, който сега е патриарх, и който благослови тази инициатива.
Той самият дойде тук, в църквата. Много често, особено за велики празници, той
се срещаше с нашия нунций. Приемаше ни често и в митрополията, най-вече когато идваха групи от Италия. Обичаше да говори с тях.
Тръгнах с положителните неща. За съжаление в последно време, особено откакто влезе в Светия синод митрополитът от Пловдив, нещата вече не са така.
Но това са вече близо 10 години.
Да, доста време.
Прекратиха ли се връзките?
Прекратиха се официално, да кажем. Много неща официално не могат повече да
се организират.
Включително с отец Стефан и православната енория отсреща?
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Остана само тази практика на Великден.
Когато съвпадне, но това не се случва често.
Когато съвпадне, да. Не можем да кажем, че митрополит Николай е виновен за
всичко, обаче той има сила в Светия синод – не разбирам защо – и кара всички
митрополити да внимават.
А какво е отношението на митрополит Наум?
Последно ходихме при него с епископа на неговия имен ден, на 23 декември. Той
ни покани. Той често кани монсеньора по други поводи, най-напред при митрополитската си интронизация. Аз пък го поканих да дойде тук, след като бе избран
за митрополит преди две години. Още не е имал възможност да дойде, защото
наистина е много ангажиран, но аз знам, че той е много отворен човек. Сега
например, преди две седмици, ми се обадиха от митрополията, че искат снимка
на епископ Антоний7, който почина през 2002 г. и е погребан тук, в градината на
православната църква отсреща. Сега те приготвят нещо в негова памет, една
книга. От мен поискаха няколко снимки от Великден, когато сме били заедно.
Тоест не скриват факта, че имаме общи събития, направени заедно в миналото.
Уважение има, но няма общи инициативи. Не може официално сега да се прави
нещо заради канони, които са сложени от Светия синод.
Тоест не можете да направите заедно конференция, среща, кръгла маса,
футболен мач?
Трудно. Трудно е, защото знаем как ще бъде прието и какви неща могат да се
кажат. Отец Стефан беше много атакуван заради това, особено сега чрез
интернет, когато има такава възможност всеки да пише. Това беше жалко. Не
искам аз да бъда причината за това той да има проблеми. Затова е по-добре в
момента да оставим нещата по-спокойни от тази гледна точка. Жалко, защото
наистина бяхме много напред, много напред. През 2003 г. имахме една среща с
нашия нунций и с четирима-петима митрополити от Светия синод, които дойдоха тук и заедно се молихме, после разговаряхме. И сега ми е малко жалко на
тази тема, защото това е една тема, която я чувствам навътре и дори мисля,
че е много, много важно, особено в тези времена ние, християните, да бъдем
едно цяло. Макар че, от друга страна, виждаме, че се увеличават разговорите
на по-високо ниво. Ето, папа Франциск се срещна с Вселенския патриарх на
остров Лесбос. Надявам се, че тези знаци и събития ще събудят Светия синод
в България.
Тази среща ще събуди вероятно и много негативни коментари.
Както виждаме, да. Има и негативни коментари. Но няма да спре работата на
7

Проватският епископ Антоний (1915–2002) е погребан в двора на русенската църква „Св. Николай Чудотворец”.

47

Енорията

това ниво. Аз мисля, че ако продължава по този начин, е опасно за самата църква
в България. Тя се самозатваря и ще бъде като остров. Но нека сега да видим,
защото скоро ще започне Съборът на всички православни църкви и ще видим
какви теми ще се обсъдят. За жалост много теми вече са отрязани, не искат
да говорят по някои въпроси.
Една от трудните теми е за отношението на Православната църква с останалия християнски свят.
Ще бъде трудно, ще има много спорове, контрасти, конфликти върху това нещо.
Но решението не може да бъде негативно. Според мен няма да бъде негативно.
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На 15 януари 2016 г. в Кентърбъри се проведе свиканата от
архиепископ Джъстин Уелби среща на 39-имата примаси на
Англиканската общност, на която беше взето решение за налагане на тригодишно запрещение на Епископалната църква в
САЩ (англиканската църква в Америка) заради утвърдените
от нея промени в доктрината за природата на брака. Решението беше прието като историческо, тъй като за пръв път
Англиканската общност, която обединява в себе си разнородни общности по света, заема толкова категорична позиция срещу един от своите членове.
До решението се стигна след продължилите повече от десетилетие спорове с Епископалната църква относно възприетата от нея практика по отношение на хомосексуалните и
браковете между тях, започнали след 2003 г., когато за епископ е избран Джийн Робинсън,
който не крие своята хомосексуална ориентация. През 2009 г. Епископалната църква взима решение в полза на ръкоположението на хомосексуални мъже и жени, като предложението е одобрено въпреки личната намеса на тогавашния Кентърбърийски архиепископ Роуън
Уилямс. През 2012 г. е утвърдена и специална благословия за еднополовите бракове, която
само формално се отличава от брачния ритуал. А на 29 юни 2015 г. Общото събрание на
Епископалната църква с голямо мнозинство приема решение, с което отменя дефиницията за брака, в която се казва, че той е съюз само между мъж и жена. Решението не беше
одобрено от Кентърбърийския архиепископ Джъстин Уелби и стана причина за задълбочаване на разделението сред самата Епископална църква, която беше напусната от повече
от 900 нейни енории. Особено остра беше реакцията на останалите лидери на Англиканската общност и преди всичко на смятаните за по-консервативни, но и по-многобройни
африкански провинции. Така се стигна и до решението от 15 януари 2016 г. за налагане на
запрещение на Епископалната църква, приемано като първа стъпка към нейното изключване. Според очевидци заседанието на примасите е било изключително напрегнато, като са
се чули редица остри изказвания.
Роден през 1956 г., Кентърбърийският архиепископ Джъстин Уелби встъпи в длъжност
на 21 март 2013 г., а преди да бъде ръкоположен за свещеник през 1992 г., дълги години
работи в петролната индустрия, предимно в Западна Африка. Решението за налагане на
запрещение на Епископалната църква е било обсъдено и на Консултативната среща на
Англиканската общност, проведена през април 2016 г. в Замбия, на която Уелби информира за взетото от примасите решение.

СВЕТЪТ НА РАЗЛИЧИЯТА И СВЕТЪТ
НА ЦАРСТВОТО
Слово на Архиепископа на Кентърбъри Джъстин Уелби пред
членовете на Консултативната среща на Англиканската общност
в Катедралата на Св. Кръст, Лусака, Замбия. 8 април 2016 г.
Благодаря на всички присъстващи делегати за възможността да изложа пред
вас мнението си за контекста и съдържанието на срещата на примасите на Англиканската общност. Като президент на Консултативната среща на Англиканската общност съм благодарен и на всички, които са предприели дълго и трудно
пътуване и които са отделили от времето си, за да присъстват на тази среща.
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Това е голяма жертва. Затова приветствам всички, без изключение.
Позволете ми в началото да цитирам думите от Евангелието на Матея, глава
13, стихове 45-46. Иисус казва: „Царството небесно прилича още на търговец,
който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та
продаде всичко, що имаше, и го купи”.
Англиканската общност е църква с голямо, глобално и красиво многообразие. То е
дар от Бога, развито е от хората, формирано е от историята. Като дар от Бога
ние сме призвани за великата задача да бъдем съработници на Божието дело. Тъй
като е развито от хората, ние сме Църква, в която има светци и грешници, спорове
и усложнения, някои от които необходими, а други – ненужни. Тъй като сме формирани от историята, ние носим бремето на миналото, част от което е прекрасно, но
голяма част от което е причина за срам и покаяние. Част от тази история е Свещеното писание, крайният авторитет за нас, когато е изтълкувано правилно, вселенските символи на вярата, историческият епископат, установените тайнства
на Кръщението и Причастието и добилите известност като четирите точки от
Чикаго и Ламбет1, които определят границите на нашето многообразие. Затова на
Консултативната среща на Англиканската общност, чиято тема е съзнателното
следовничество в свят на различията, през януари и сега се събрахме със съзнанието, че историята ни носи усложнение върху усложнение, различие върху различието.
От историята сме наследили нашите светци и негодници, както и основите на англиканството, чиито корени са още в епохата на мисията на св. Августин2, келтските светци, Английската реформация, мисионерските движения и още толкова много.
От историята сме наследили и проклятието на колониализма, от което нашата
общност е пострадала тежко. Както и слепотата на гледната точка, съсредоточена единствено върху глобалния Север, липсата на чувствителност за
въздействието на господстващата култура, на богатството и на имперското
управление твърде рядко са били причина за покаяние.
Към цялата тази сложност, от която е засегната почти цялата наша общност,
трябва да добавим близката и далечна история на всяка от църквите в нея. Историята на всяка една от тях се припокрива с историята на Общността, но във
всеки един от нашите региони тя е по-силна, отколкото споделената история.
Независимо дали става дума за първите епископи в САЩ, ръкоположени от Шотландската епископална църква след отказа на Църквата на Англия да го стори,
дали става дума за мъчениците в Уганда, за робството, за отношенията с исля1

Четирите точки от Чикаго и Ламбет – кратко изложение на англиканското изповедание, сочено за основополагащо изложение и граници на англиканството. Четирите точки са: Свещеното писание, като съдържащо всичко
необходимо за спасението; Символите на вярата (по-конкретно Апостолският и Никейският символ на вярата)
като основни изложения на вярата; Тайнствата на Кръщението и св. Причастие; историческият епископат. Б. пр.
2
Августин от Кентърбъри (първата трета на VІ в. – ок. 604) – бенедиктински монах, изпратен от папа Григорий
Велики да християнизира Англия според Римската традиция. Наричан „апостол на Англия”, мисията му се увенчава с успех и през 597 г. той е ръкоположен за първия Архиепископ на Кентърбъри. Източник на бъдещи противоречия е неуспехът му да постави под властта на Рим съществуващите до този момент местни келтски епископи. Б. пр.
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ма, както и за милиони други събития от близкото и далечно минало, нашето многообразие и сложност, както и нашите различия обогатяват личната ни история.
Всички тези различия ни дават възможността да изберем дали да ни разделят,
или да ни обединят в нашето съзнателно следовничеството на Христос. Единението ни в Христа като Негови съзнателни ученици е единственият начин да
възвестим пред света, че Бог е възкресил Иисус Христос от мъртвите.
Живеем в свят, в който способността за справяне с различията е все по-необходима, защото различията са навсякъде около нас, различията са в нашите
IPad-и, в нашите лаптопи, в нашите телефони. Всеки път, когато си включим
телефона, в ръцете си държим цял един свят от различия. В отговор на тези
различия в света около нас често се сблъскваме с обидата, нерядко с насилието,
реалност, която за мнозина от вас тук е всекидневие.
А сред всички тези различия живее и търговецът на бисери. Притчата за скъпоценния бисер е една от цяла поредица от притчи, предадени в Евангелието
от Матея, посветени на търсенето на Царството Небесно, на необходимостта
да го познаем и да разберем какво да направим, когато го срещнем. Търговецът
е познавач на хубавите бисери. Той знае как да направи пари от тази търговия,
има множество бисери, но всичко се променя един ден, когато намира скъпоценния бисер. Той веднага разбира неговата ценност и важност и осъзнава какво
трябва да стори, разбира, че трябва да се продаде всичко останало, за да спечели този бисер. Съзнателно следовничество.
Призивът на Христос за съзнателно следовничество пронизва цялата сложност
на нашия живот и живота на нашите църкви и ни показва как да обърнем внимание на важните неща. И тези най-важни неща, които обсъдихме през януари на
срещата на примасите, бяха сведени до две неща: че ние трябва да бъдем народ
на Богопочитанието и народ на свидетелството.
Ние сме народ на Богопочитанието, защото, когато видим дори само частица
от природата на Христос, можем да направим само едно. Подобно на търговеца,
когато разпознал скъпоценния бисер, и ние сме призвани да отвърнем с пълно
себеотдаване.
Ние сме народ на свидетелството, защото, когато открием Иисус Христос, сме
призвани да свидетелстваме за Него с делото и словото си, да се радваме на
Бисера, като свидетелстваме за него.
Живеем в два свята едновременно. Единият е светът на различията, наложени едно върху друго, свят с граници, но все пак сложен. Другият е светът на
скъпоценния бисер, светът на призива от Царството небесно да Го почитаме и
свидетелстваме за Него.
Ако сме изтъкани прекалено много от многообразието и различията, губим от поглед спиращото дъха и толкова красиво спасение, започваме да потъваме, подобно на
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толкова много човешки институции. Ако сме твърде фокусирани върху простотата
и яснотата на призива към нас, се превръщаме в пиетисти, които не могат да
говорят авторитетно, да съчувстват и състрадават в този свят на различията.
Заради напрежението, което изпитахме между нас и скъпоценния бисер, на срещата на примасите се опитахме да постигнем баланс между три неща – свободата, реда и разцвета на човека. Като общност от църкви, в която властта
извира главно от взаимната любов, а не от правилата, разпоредбите или от
йерархията, тези три неща – свободата, редът и разцветът на човека, придобиват особена важност. Те ни карат да рушим бариерите, да се срещнем един
с друг в красотата на човешкото общуване в любовта.
Проблем изниква винаги, когато един от тези три елемента надделее над останалите. Редът често се проявява като стремеж към власт. В тези случаи свободата
и разцветът на човека често са пренебрегнати. Редът е от съществена важност,
но той съществува, за да можем взаимно да умиваме нозете си и да се обичаме, а
не да господстваме. В отговор на това напрежение между реда, свободата и разцвета на човека, англиканизмът е разработил своя релационен модел на властта.
В сърцевината на процеса около и по време на срещата на примасите стоеше
намирането на необходимия баланс между свободата, разцвета и реда. Само
при постигането на този баланс бихме могли да видим бисера пред нас и като
общност да успеем да преодолеем препятствията, за да запазим този бисер.
Подобно и на другите органи на общността, както Консултативната среща,
така и Архиепископът на Кентърбъри (в смисъла не на отделна личност, а като
орган на Общността и фокус на единството) или Ламбетската конференция,
срещата на примасите няма юридическа власт над отделните провинции. Всеки
опит за налагане на синодален контрол беше отхвърлен още на Първата ламбетска конференция. Нито един от органите на властта няма юридическа сила
над другите органи на властта. Англиканската общност функционира добре
само когато отношенията вътре в нея са достатъчно добри, за да дадат възможност за съвместното различаване на начина, по който сме водени от Духа.
Израз на това в исторически план е процесът, наричан често „рецепция”.
Както преди, но особено след Ламбетската конференция от 1920 г., една от
най-важните ламбетски конференции, под „рецепция” се наложи разбирането за
неформалния процес на отношения, чрез които във времето определени развития в живота на Общността биват приемани или отхвърлени след постигането
на консенсус. На конференцията през 1920 г. въпросът за контрацепцията, а на
конференциите през 1930 и 1948 г. въпросите за развода, бяха разглеждани като
застрашаващи единството на Общността.
И преди сме били изправени пред такива проблеми. И те са изглеждали също
толкова тежки, колкото и въпросът за сексуалността днес. „Рецепция” се развива в двете посоки. С консенсус беше отхвърлено предложението за мирското
свещенство въпреки силния натиск в негова полза в миналото, но неформалният
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процес на рецепция завърши с решение това искане да бъде отхвърлено. „Рецепция” не е юридически процес. Тя е различаване на Духа въз основа на отношенията: отношенията между диоцезите, между хората, между енориите и общините,
между провинциите и между примасите, между органите на властта в Общността, както и много други. Това е цяла мрежа от отношения, които правят
възможни съществуването на общността и от които ние черпим авторитет.
Всичко това е особено важно. Англиканската общност достига своите решения
чрез духовно различаване на отношенията, а не чрез канони и процедури. Срещите на примасите, ламбетските конференции и консултативните съвети не са
места за победи и поражения, а за съвместно разграничаване в любовта.
По тази причина историческите очаквания са били примасите и Консултативната среща да работят в най-тясно сътрудничество. Това е фразата, използвана
в решенията на Ламбетската конференция от 1978 г. и в Решение 52 от 1988 г.
Консултативната среща е едно от средствата, чрез които Общността се обединява. Нейната ефективност се основава на участието на миряните, нашата
основна опора и бариера срещу необмисления клерикализъм.
В същото време дългосрочното разбиране, видимо поне от Ламбетската конференция от 1988 г. и преповтаряно в множество други решения, е, че примасите
заради позицията си на върховни епископи в своите провинции трябва да носят
по-голяма отговорност. Ще цитирам решение 18:2 от Ламбетската конференция от 1988 г., в което се казва, че те следва да носят по-голяма отговорност,
като „излагат основните насоки по доктринални, морални и пастирски въпроси”.
В него се казва също: „В по-голямата отговорност на примасите виждаме ключа
за израстването на взаимната зависимост вътре в Общността”. Забележете, не в юридическата област. А в задълбочаването на взаимната зависимост.
„Не смятаме формирането на каквато и да било всеангликанска юрисдикция за
възможно и желателно. Вместо това лесно може да бъде развита колегиалната
функция на примасите – ще вметна, че харесвам техния оптимизъм, – а тяхната
колективна преценка и съждение може да има значителна тежест.” Такава беше
позицията на Ламбетската конференция от 1988 г.
През януари примасите изследваха и се постараха да установят какви следва
да бъдат последиците за всяка провинция, която утвърждава собствената си
автономия за сметка на католичната взаимна зависимост и взаимната отговорност пред останалите.
Това изследване беше предприето със съзнанието, че каквото и решение да бъде
взето при специфичните обстоятелства през януари, ще бъде развито по начин,
който да бъде приложим към всяка провинция, когато се взимат едностранни
решения по въпроси на доктрината или устройството и които застрашават
единството.
Критични моменти в дискусията възникнаха, когато, ако трябва да съм честен,
изглеждаше, че ще бъде взето решение да се разделим. Бяхме много близо до взи-
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мането на това решение. Но след дълги дискусии, ако ми позволите да цитирам
съобщението след срещата, ние решихме:
„Единодушното (забележете – единодушно) решение на примасите (отсъстваше
само един по собствено решение, а двама други отсъстваха заради лични причини или болест)... единодушното решение на примасите е да продължим заедно,
колкото и болезнено да е това и въпреки нашите различия, като дълбок израз на
нашето единство в Тялото Христово”.
Като се има предвид този акцент върху единството, не е коректно да се говори постоянно за налагане на запрещение, за изключване или наказание. Вместо
това примасите открито признаха дистанцията, която съществува между нас,
и обмислиха последиците, до които водят решенията, които задълбочават противоречията в отношенията. Ще цитирам отново съобщението след срещата:
„Подобни действия накърняват нашата общност и се превръщат в източник на
дълбоко недоверие между нас. Това става причина за увеличаване на дистанцията
между нас и увеличава напрежението върху органите на Общността и върху формите, чрез които изразяваме нашите исторически установени и настоящи отношения. Следвайки последователно решенията на предишните срещи на примасите,
подобни едностранни действия по въпросите на доктрината, без да е постигнато
католично единство по тях, е смятано от мнозина (не от всички, но от мнозина) за
оттегляне от взаимната отговорност и взаимна зависимост, които са съставна
част от идеята за взаимоотношенията в рамките на Англиканската общност”.
След това обмислихме какви ще бъдат последиците. И приехме, че след като
ще останем заедно, те трябва да бъдат значителни поради необходимостта
известно време да спазваме определена дистанция между нас. Но засега продължаваме да вървим заедно. Последиците са посочени в съобщението от срещата.
Налице е ограничено във времето намаляване на участието в управлението и
представителството – примасите решиха, че за тригодишен период Епископалната църква няма да може да взима участие в решения по въпросите на
доктрината или устройството. Ще има право да говори, но решихме, че няма да
има право да гласува, нито ще може да представлява Общността във външните
тела, които имат отношение към междуцърковните или икуменически въпроси.
Тъй като при тези условия съвместното пътуване е трудно, беше създадена
специална група, упълномощена да „поддържа диалога между нас с цел възстановяване на отношенията, връщане на доверието, изцеление на раните от миналото, осъзнаване на нивото на взаимното общение и изследване на дълбоките ни
различия и поддържането на този диалог в любов и Божия благодат”. Тази специална група вече беше създадена. Бях помолен да я създам. И тя беше сформирана
с широкото представителство в нея на жени и мъже, миряни и ръкоположени, от
всяка част от Общността.
По въпроса за човешката сексуалност примасите излязоха с извинение за дълбоките рани, нанесени на хора от ЛГБТ общността от членове на Църквата. Може би
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помните, че примасите признаха, че „Християнската църква и Англиканската общност, като част от нея, често са се отнасяли към тези хора единствено въз основа на тяхната сексуална ориентация, което е нанесло дълбоки рани. Те изразяват
дълбоко съжаление за тези случаи и потвърждават отново, че Божията любов към
всяко човешко същество е една и съща независимо от неговата сексуалност и че
Църквата никога не трябва да създава със своите действия подобни впечатления”.
Примасите изрично се противопоставиха на криминалните наказания въз основа
на каквато и да било форма на хомофобски предубеждения. В съобщението от
срещата се казва: „Примасите осъждат хомофобски предразсъдъци и насилие
и са решени да работят заедно, за да предложат пастирска грижа и служение
независимо от сексуалната ориентация. Това убеждение се основава на нашето
следовничество на Христос. Примасите потвърдиха отново своето отхвърляне
на криминалните санкции срещу хората, привлечени от същия пол”.
Като архиепископ на Кентърбъри (отделен орган) изпълних решенията на примасите в областите, които са моя отговорност. Както моето, така и на останалите примаси желание, надежда и молитва е Консултативният съвет също да
сподели отговорността за последиците от нашите наранени отношения.
Разбира се, необходимо е да се каже, че срещата на примасите се занима и с много други въпроси от голяма важност. Второто допълнение към срещата изрази
силен и страстен призив към Общността да бъде свидетел на следовничеството, като се стреми да води другите към вярата в Христос. Обсъдихме задълбочено и позитивно проблемите на околната среда, бежанската криза, проблемите
на преследванията и конфликтите. Енергията в залата по време на обсъждането
на тези въпроси беше изключителна. Имаше истински живот. За мен това беше
знак за огромните възможности, които се откриват пред нашата общност.
Накрая ще се опитам да ви предам чувството, което изпитахме по време на
последната Евхаристия, отслужена в Криптата на катедралата в Кентърбъри,
най-старата част на сградата. Примасите, тези от тях, които присъстваха,
тъй като имаше четирима, които трябваше да си тръгнат, седяха в полукръг
около олтара, определен за Евхаристията. В единия му край, малко по-напред,
беше жезълът на св. Григорий Велики, изпратил Августин през 597 г. за повторната евангелизация на островите съгласно Римската традиция.
Трябва да допълня, че няколкостотин години по-рано келтите вече са били там,
но Августин не обръща особено внимание на този факт. Нищо ново под слънцето. Жезълът е много красив, вдъхновен вероятно от епизоди от Апокалипсиса,
върху него е инкрустиран агнец от слонова кост, който се надига, след като е
нападнат от дракон.
От другата страна на олтара, точно пред него, бяха положени евангелията,
донесени от Августин. Те са създадени през шести век и са прекрасно украсени.
Те бяха силен символ на призива към нас да продължим традицията на Писанията
и евангелизацията.
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Пред олтара беше седнал Жан Вание, основателят на общностите „Ковчег” и
„Вяра и светлина”, който по време на Евхаристията направи проповед върху глава 13 от Евангелието на Йоана. Той ни накара да се замислим върху тази глава,
а след това да си измием нозете един другиму.
Ако се замислите, тази заключителна Евхаристия представлява обобщение на
четирите точки от Чикаго и Ламбет. Отслужването на тайнството ни напомня, че чрез тайнствата ние утвърждаваме нашата католичност, нашето същинско единство с всички християни навсякъде и по всяко време, принадлежността
ни към Църквата на Символите. Пастирските служения ни говорят за призива за
единство и за обгрижване на Божия народ от Неговия епископат. Евангелията,
Словото на Свещеното писание, разгръщат пред нас живота на Иисус, нашия
Спасител. Самият Жан Вание е жив символ за това какво означава истинското
следовничество и простота.
Ще завърша тук, тъй като всичко това ни показва реалността на англиканската общност с всички нейни трудности. Общността е дело на Бог, вдъхновена
от Духа, изградена от множество слаби човешки същества, които трябва да
изповядат своите грехове и се нуждаят от утехата на Словото, надеждата на
Тайнствата и примера на Светците, от реда на Символите и от грижата на
тези, които са били призвани от Бога да бъдат водачи. И колкото и да сме слаби,
ние трябва да свидетелстваме пред света за символа на единството, което
ще ни позволи да възвестим по-уверено призива за съзнателно следовничество,
Благата вест на Иисус Христос.
Уелският свещеник и поет Р. С. Томас3 пише:
Виждал съм как слънцето си пробива път,
за кратко огрявайки нивата,
а сетне залязва и го забравям.
Ала това е драгоценният бисер,
нивата, дето крие съкровището.
Сега разбирам,
че трябва да отдам всичко,
за да го притежавам.
Животът не бърза към изгубено бъдеще,
нито копнее за въображаемо минало.
Той е като обръщането на Мойсея
към чудото на неизгарящата къпина, към яркостта,
изглеждаща тъй преходна, колкото младостта,
ала вечността е тази, която те чака.
Като англикани, сме призвани да бъдем нещо специално, да бъдем народ на помирението, да намираме авторитета в отношенията, да преодоляваме сложности3
Роналд Стюарт Томас (1913–2000) – уелски поет и англикански свещеник, противник на англизацията на
Уелс. Б. пр.
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те и различията, да се радваме на многообразието и да се обичаме едни други.
Да бъдем паметник и фар за надеждата Христова. В един свят, изгарян от
адската тъма, да можем да видим не само кои сме, но и какви можем да бъдем,
щом открием бисера на Царството, бисер, който може да бъде видян само когато се обичаме един друг. Когато това се случи в този крехък свят, по Божията
благодат и по силата на Духа, тогава ние, англиканите, можем да се превърнем
в същински благослов на мира и надеждата.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Кристоф Зигрист е пастор в Гросмюнстер в Цюрих и приватдоцент в Богословския факултет на Университета в
Берн.

Кристоф Зигрист

ПРИВЛЕКАТЕЛНИТЕ ЦЪРКОВНИ
ПРОСТРАНСТВА
Празни църкви ли? Да, някъде това засяга богослуженията. Ала всъщност църквите се посещават все по-често. Днес религията се свързва повече с църковните пространства, по-малко с църковните институции.
Проучванията на религиозните представи и практики станаха атрактивни през
последните години. Социологически, богословски и демографски перспективи си
поставят за цел да осветлят формите на вяра в плуралистичното общество.
Социолози на религията като Йорг Щолц говорят за фундаментална промяна на
швейцарския религиозен пейзаж в последните 50 години: отдалечаване от представата за религията в смисъла на юдео-християнското предание като публично
благо, което формира обществото като цяло, и доближаване до представата
за плуралистично общество, в което християнството е само една сред другите
религии, а религията се декларира като личен въпрос.
Известно е, че религиозността е видима и в секуларните общества и че като
правило жените изповядват своята религия по-видимо от мъжете, съответно
членовете на евангелските общности изразяват своята религиозност по-явно
от членовете на други общности. Каквито и резултати да се публикуват, многократно от тях се прави един извод: протестантите и католиците намаляват,
службите се посещават все по-рядко, наистина хората вярват в единия Бог,
съответно в една висша сила, ала църквите все повече опустяват.
Тази формула се проповядва във всичките  вариации, тъй уверено, сякаш е абсолютна истина. Ала този извод не е верен и не отговаря на опита на църкви като
Гросмюнстер1. Наблюденията от църковното пространство, изложени по-долу,
идват да покажат в друга светлина социологическите проучвания на религиозните представи.
1
Гросмюнстер е една от трите най-значими църкви в Цюрих. Изиграла е важна роля в историята на протестантската Реформация. Строителството на днешната катедрала в романски стил започва около 1100 г. и
завършва 1220 г. Б. пр.
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Прекъсване на
всекидневието
Църквите се посещават много повече: религията се свързва все повече с църковните
пространства и все по-малко с църковните институции.
В последното десетилетие
тези, които носят отговорност за църквите в Цюрих,
установяват едно отчасти
драматично изместване в
употребата на църковното
пространство, отдалечаване
от неделното посещение на
службите, нарастващ интерес към индивидуални или колективно организирани посещения през седмицата.
През последната година около 600 000 души са посетили
Гросмюнстер
Гросмюнстер. Първите проучвания в Германия позволяват да се установи, че църквите се посещават по естетически, исторически или религиозни причини. Привлекателността на възприеманите
като сакрални църковни пространства е очевидна и подрива църковното членство
и институционалната обвързаност на вярата. Прекъсването на всекидневието се
случва не само чрез посещение във фитнес или уелнес център, а все повече и чрез
ходенето на църква. Все по-често се посещават и обикновените всекидневни служби. Църквите се посещават 365 дни в годината, и то все по-често.

Индивидуална вяра
Църквите са пространства, където индивидуалната форма на вяра е видима и
се вписва в една колективна религиозна схема. Преди фундаменталната промяна
през 60-те години на ХХ век преобладаваха тъй наречените нормирани форми
на изповядване на вярата: един селски пекар не можеше да си позволи да излезе
от църквата, една учителка да не участва в Световния ден за молитва, един
младеж да откаже конфирмация.
Картелът на поместните църкви, с върховната си власт и тълкуване как трябва
да изглеждат вярата и нейното изповядване, не позволяваше индивидуален облик
на религиозността.
Въпреки това от около десетилетие църковните пространства са сцени на лично изповядвана духовност. Конкретно в Гросмюнстер в Цюрих това изглежда по
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следния начин: към обяд един банкер напуска Парадеплац2, сяда срещу прозореца
Син Човечески3 на Зигмар Полке и отделя половин час за своята „естетическа
духовност”. В петък следобед една мюсюлманка, туристически гид от Турция,
изпълнява петъчната си молитва в параклиса „Дванадесетте апостоли”. По
време на пътуването си из Европа семейство амиши4 посещава църквата.
От записаното в книгите за гости и молитвените книги, както и от лични разговори могат да се разпознаят освен интересуващи се от историята на изкуството, на църквата и архитектурата и още един вид посетители. Те влизат
в църквата, спират се за няколко минути, всъщност не знаят защо влизат и
какво означава това пространство. И внезапно ги спира един слънчев лъч, дълго
остават със затворени очи, записват нещо. „Изведнъж сякаш попаднах в друго
пространство. Появиха се мисли, други въпроси, спомних си миналото, помислих
за бъдещето. Странно, излязох някак променен[а]. Не зная дали мога да определя
това като религиозно чувство, посещението просто ми се отрази добре.” Подобен опит изявява нови форми на религиозното преживяване като колективно
изработена схема в постсекуларното общество.
Църквите са публични знаци на религията и свидетелстват за това, че вярата, наред със своята лична страна, носи в себе си и обществено въздействаща
сила. През изминалите месеци в Гросмюнстер бяха проведени остри публични дебати на теми като: „Каква страна желаем?” или „Безусловен доход за всички?”,
и то в хора, тоест на мястото, където преди 500 години Улрих Цвингли5 поръчва
да поставят преграда с катедра6.
Така той превръща пространството, в което хористите през вековете са изразявали своята вяра, в работна стая, наречена Prophezei7. В продължение на
шест години Цвингли и неговите колеги водят дискусии и превеждат Библията
на езика на народа.
Библията е публично благо, чието съдържание става достъпно в публичния дис2
На Парадеплац (Парадния площад) в Цюрих са разположени офисите на големи швейцарски банки и финансови институции. Б. пр.
3

През 2009 г. в Гросмюнстер в Цюрих са осветени нови прозорци, създадени от немския художник Зигмар
Полке. Сред седемте прозореца от ахат в приглушена цветова гама и с фигури от Стария завет се откроява
един прозорец, който художникът е нарекъл Син Човечески. Той не изобразява конкретна фигура, необикновени са черно-бялото му оцветяване и предизвиканите светлинни ефекти.

4

Амиши, анабаптистка християнска общност в САЩ, около 198 000 души. Водят селски живот, не използват
технологични изобретения и социални осигуровки, не служат в армията. Корените им са в Швейцария и Южна
Германия.

5
Улрих Цвингли (1484–1531), първият реформатор на Цюрих, хуманист и философ. Син на заможен селянин
от Вилдхаус, кантон Санкт Гален. За разлика от Лутер Цвингли опростява ритуалността, той задължава свещениците да се обличат като миряни. Започва решителни реформи в политическия живот, които по-късно Калвин и
последователите му заимстват като парадигма за държавно управление. Подобно на Лутер в своите тезиси той
декларира авторитета на Библията над църквата. Под негово ръководство в периода 1525–29 г. излиза т.нар.
Цюрихска Библия. Цялото издание е завършено през 1531 г. с увод на Цвингли.
6

Олтарна преграда, отделяща клироса от основното пространство на църквата.

7

Пророческо училище – от prophezeien – предсказвам, пророкувам. Позовавайки се на Първо послание до
Коринтяни (14: 22-25), Цвингли създава в Гросмюнстер място за всекидневните срещи на духовници и студенти. Там са корените на теологическия факултет в Цюрих.
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курс на обществото. Тълкуванието пред общината от слушатели в публичното пространство се осъществява от упълномощен от общината проповедник:
Евангелието е общодостъпно.
Синът на старейшината от Вилдхаус е тъй силно повлиян от предимствата
на алпийските кооперативи8, че превръща индивидуалното познание и колективното действие в централна църковна формула в полза на обществения живот,
което означава в полза на всеобщото благоденствие, на справедливото разпределение на благата и стимулирането на личната отговорност. Влизането в сила
на неговия първи правилник за подаянията9 през 1525 г. свидетелства за силата
на вярата, която преобразява обществото.

„Вятърът духа, дето иска”
Реформаторската сила на вярата е сила, която трансформира обществото.
Тази сила е видима до днес в образователната политика. От години всяко дете
в кантона Цюрих, независимо от религиозната си принадлежност, посещава часовете по „Религия и култура”. Тази сила оказва влияние и върху новия църковен
закон, в който е записано, че дейността на църквите в образованието, културата и социалното дело подлежи на данъчни облекчения.
Неотдавна празнувахме Петдесетница, празника, на който вярващите си спомнят за изливането на Светия Дух и за непрестанно променящата се Църква.
Също така църквите като публичен знак насочват към това, което лежи на
сърце на свещеника, каноник и реформатор Улрих Цвингли: „Вятърът духа, дето
иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и накъде отива” (Иоан. 3:8).
Текстът е публикуван на 21 май 2016 г. в Нойе Цюрхер Цайтунг.
Превод от немски: Людмила Димова

8

През Средновековието населението на алпийските долини се обединявало и самоорганизирало, поставяйки началото на кооперативи, които контролирали общото използване на пасищата и мерите.

9
С правилника на Цвингли, гласуван през януари 1525 г. от градския съвет на Цюрих, се стига до важни
социалнополитически промени. Вече не само църквите отговаряли за грижата за бедните и болните, градската
управа поела битката с ширещия се глад.
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Венцислав Каравълчев

СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ ИЛИ
СИРМИУМСКИ (СРЕМСКИ)
ЧУДОТВОРЕЦ И НЕГОВИЯТ СЛУГА
СВ. ЛУП ОТ НОВЕ (СВИЩОВ)
Култът към св. Димитър е изключително популярен не само на Балканите1, но и
в целия християнски свят.2 Особено силна е почитта към него в Гърция и Солун,
където неговият живот и многобройни чудеса са станали неразделна част от
историята на града.3 Времето отдавна е успяло да изглади и заличи в съзнанието на християните всички ранни противоречиви свидетелства за произхода
и родното място на св. Димитър. За вярващите св. Димитър е несъмнено грък,
който е роден и е пострадал мъченически за Христа в Солун – мястото, където той се прославя и става прочут в целия християнски свят. Същевременно
св. Димитър е дълбоко свързан и с българската история, затова и почитта му
в България е не по-малко разпространена, отколкото в Гърция. Съществуват
десетки, дори стотици храмове и манастири, посветени на св. Димитър по
1 	
Тъпкова-Заимова, В. Култът към св. Димитър Солунски и някои въпроси, свързани с византийското културно
влияние в балканските и славянските страни. – В: Проблеми на балканската история и култура, С., 1979, 5-19;
Степаненко, В. О культе св. Дмитрия Солунского на Руси и в Болгарии в конце XII-первой половине XIII в. (по
данным нумизматики и сфрагистики). – В: Проблемы истории России, вып. 5, Екатеринбург, 2003, с. 80-86.
2

На Запад култът към св. Димитър става особено популярен след Първия кръстоносен поход, когато кръстоносците приемат, че благодарение на него и на други светци воини дължат много от успехите си по светите
земи. Вж. например: Russell, E. Sources and themes for the study of the cult of saints in the middle ages: the
case of st. Demetrius. – Peer English: The Journal of new critical thinking, 6, 2011, Department of English at the
University of Leicester and English Association, р. 10-11.
3

Показателен е следният пример: през 1337 г. архиепископът на Солун отправя сериозен упрек към жителите на града, които почитали повече св. Димитър, отколкото Господ Иисус Христос. Вж.: Acta et diplomata graeca
medii aevi. (Ed. Mikloshich, F. and J. Miller), v. I, Vindobonae, 1860, p. 175. Повече за култа към св. Димитър вж.:
Russell, E. St. Demetrius of Thessalonica. Cult and devotion in the Middle ages. Bern, 2010, p. 9-28.
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нашите земи. Той е покровителят на Асеневци, той „идва” в Търново и помага
за освобождението на България (1185 г.).4 Св. Димитър е свързан с българските
земи и чрез своя верен слуга, св. мчк. Луп(ос). Тази част от църковното предание
наистина е потънала в забвение, което не е чудно, защото св. Луп се появява
по-късно в житийната литература и остава в „сянката” на култа към св. Димитър. Но наистина резонен е въпросът защо българите имаме много по-голяма
памет за мимолетните победи на българското оръжие, но не и за духовния подвиг на хората, осветили със своята вяра тези земи. Съответно и интересът
към историята на светостта по българските земи не съответства на интереса на българските историци към т.нар. светска история на България. Извор
на национална гордост и вдъхновение е единствено споменът за могъществото
и материалния просперитет на Крумова и Симеонова България или пък тази на
Асеновци – което пък ни напомня за думите на Спасителя: „Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви” (Мат. 6:21).
Много пъти съм търсил отговор на въпроса защо църковният ни календар е толкова беден откъм родни светци. И още по-важното, защо няма никакво желание
да бъде съставен наш, поместен църковен календар, който да отрази и възпита
молитвена почит към нашите предци, към хората, свързани с нашите земи, а
се задоволяваме с пасивна компилация между Константинополския и донякъде
Руския църковен календар. Тази пасивност в никакъв случай не е израз на съзнание за вселенския характер на православието, а по-скоро на духовна леност и
безразличие. Безразличието пък винаги е признак на духовна болест, източник
на безброй беди в църковния живот. Ако „своите” не почитаме и не търсим тяхното застъпничество, дали действително можем да отдадем заслужената почит на „другите” и да изпросим тяхното застъпничество? И тук не бива да се
търси противоречие с думите на ап. Павел: „Няма вече иудеин, ни елин; няма роб,
ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа
Иисуса” (Гал. 3:28), но тяхното изпълнение според разяснението на св. Йоан Богослов: „който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото
не е видял” (1 Иоан. 4:20). Как можем да твърдим, че почитаме истински тези,
които са просияли в Църквата далеч от нас, когато сме безразлични към подвига
на излезлите и просияли от нас? Всички наши съседи събират, включват в историята си и създават духовна памет (понякога дори без основания) за огромното
християнско наследство на Балканите, единствено ние, българите, отхвърляме,
отказваме се от него и дори го отричаме. Народ, който не пази духовното си
минало, не може да разчита на „светло бъдеще”. С лекота и даже с ревност
оспорваме светостта на последните официално канонизирани светци на БПЦ –
св. Паисий Хилендарски и св. Софроний Врачански, но не ни стигат духовни сили
и нямаме никаква ревност, когато стане дума за нещо градивно – а именно да
изследваме историята, да потърсим свидетелства за подвизите на стотиците мъченици от първите векове, напоили земята ни с мъченическата си кръв,
за множеството забравени подвижници. Да не говорим за „горещата” тема за
канонизацията на новомъчениците на комунизма. Румънските църковни историци
успешно присвоиха и превърнаха в етнически румънци всички раннохристиянски
4

Nicetae Choniatae, Historia, (ed.Van Deten), CFHB 11 (1), Berlin, 1975, p. 305-306, 371.
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мъченици по долното течение на р. Дунав и Малка Скития – нищо че тези земи
са били тракийски, римски и български чак до 1878 г., когато Румъния ги получава чрез Санстефанския мирен договор.5 Нашите южни съседи пък, гърците,
винаги са слагали знак на равенство между гръцко и византийско, независимо че
гръцкият елемент е бил капка в етническото море на Византийската империя.
А както е известно, за византийското съзнание етническият произход е бил
второстепенен – много по-важна е била ромейската (римска) принадлежност
на гражданите на империята – за византиеца римлянин и грък не са идентични
понятия, а като синономи те започват да се употребяват много по-късно, и то
в западен контекст.
След този може би малко емоционален увод нека се върнем към култа към раннохристиянските мъченици св. Димитър и неговия слуга св. Луп и видим как техният
християнски път и свидетелство освещава и земите, където малко по-късно ще
се заселят нашите предци, които след покръстването продължават да пазят
тяхната памет. Днес всеки вярващ християнин, независимо от своята народност, искрено би се учудил на твърдението, че св. Димитър най-вероятно не е
бил грък, нито е роден в Солун и дори не е пострадал мъченически в града, който
се превръща в център на почитта към него6. Проблемът за произхода и мястото
на мъченическата смърт на светеца е останал актуален единствено в полето
5
Румънските историци, в търсене на национална идентичност, създадоха теория, че първите румънски владетели са царят на тракийското племе даки – Децебал, и съответно римският император Траян, който побеждава Децебал и покорява териториите на север от Дунав. По този начин румънците набързо се сродяват и
с Рим, и с Римската империя и се самопровъзгласяват за техни наследници. Съответно започват да имат и
претенции върху цялото римско наследство на север от Стара планина и по долното течение на р. Дунав. По
тази причина вкарват активно в своя църковен календар и считат за собствено духовно наследство всички
светци и мъченици от Адриатика до делтата на р. Дунав на Черно море. Всички раннохристиянски мъченици,
включително тези на Сирмиум, Рациария, Нове, Дуросторум, Томи и т.н., са влезли в Румънския мартиролог,
в който споменатите светци са описани като „вероятно римлянин или дакиец”, тоест румънец. За разлика от
Румънската държава и особено от Румънската патриаршия, които много активно работят за румънизирането
на християнското наследство в земите на север от Балкана и р. Дунав, България и БПЦ не проявяват никаква
заинтересованост към тези теми. В календара на БПЦ почти липсват имената на мъчениците от българските
земи. Ще посоча само като пример, че от 14 известни раннохристиянски мъченици от Дуростором (Силистра)
в календара ни присъстват имената само на 4 от тях. Как тогава да продължи да живее в сърцата на българите
тяхната памет, как въобще този нихилизъм може да култивира по-различно и добро отношение към вярата и
Църквата? Вж.: Ramureanu, I. Actele Martirici, Bucuresti, 1981; Coman, I. Scriptori bisericesti din epoca staromana. Bucuresti, 1979; Popescu, E. Sfinti romani si aparatori ai legii stramosesti. Bucharest, 1987; Pacurariu, M. Sfinti
daco-romani si romani. Iasi, 1994.
6
В Солун има прекрасна раннохристиянска базилика на св. Димитър, а надписи и табели насочват поклонническия поток към подземията на храма, където според житията и преданието св. Димитър е пострадал мъченически. Въпросът с построяването на базиликата в Солун на св. Димитър е също от изключителна важност
за проблема, който разглежда статията. Някои от гръцките изследователи, за да подкрепят достоверността на
късните жития на светеца, настояват, че базиликата е издигната веднага след Миланския едикт от 313 г. Вж.
по-подробно: Πελεκανίδης, Σ. Γραπτή παράδοςη καί είκαστικές τέχνες γιά την προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου.
Θεσσαλονίκη. 1987, σ. 307. Широко разпространено е мнението, че базиликата е построена през 412–413 г.
по времето на епарха Леонтий. Същевременно оцелелите детайли от старата базилика свидетелстват за много
по-късен строеж на трикорабната базилика – третата четвъртина на V в. и дори края на V, началото на VІ в.
Някои изследователи приемат, че е имало една базилика, построена от Леонтий през 412–413 г., и втора,
по-късна, от времето на Юстиниан. Според едно от най-новите мнения на изследователя А. Медзос базиликата е започната да се строи през V в., а през целия VІ са били правени вътрешни изменения. Вж. по-подробно: Μέντζος, Α. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου πρό καί μετά πυρκαγιά του 7ου αιώνα. – Χριστιανικη Θεσσαλονίκη,
Θεσσαλονίκη, τ. 12, 2001, σ. 219. Вж. също така: Kleinbauer, W. Some Observations on the Dating of St. Demetrius
in Thessaloniki. – Byzantion, 40, 1970, р. 36 – 44;. Spieser, J.-M, Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe
siècle. Athènes – Paris, 1984; Μέντζος, Α. Τό προσκύνυμα του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στά βυζαντινά χρόνια.
Αθήνα, 1994, както и литературата посочена от тях.
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на тесен кръг специалисти, изследващи изворите за развитието на неговия култ.
За всички останали вековното предание за св. Димитър Солунския чудотворец
е достатъчно като информация. Още по-малък е интересът към неговия роб и
слуга св. Луп, който в общия контекст на житието също се възприема за грък.
В житийната литература се е наложила една късна версия на житието, която
вече повече от хилядолетие се преповтаря и тиражира и в която целият живот
на светеца – от раждането му до неговата мъченическа смърт – е свързан само
и единствено със Солун. Най-ранното познато днес житие на св. Димитър е
създадено чак през IХ в. (ок. 855 г.) и се съдържа в Cod. 255 на Библиотеката на
патриах Фотий.7 В него съвсем накратко е описан животът на светеца, който
проповядва ревностно в Солун. По времето на император Максимиан (Галерий),
след гладиаторски боеве, на които любимецът на императора, атлетът Лий
(който притежавал нечовешка сила), е победен от един младеж на име Нестор,
императорът се прибира разгневен в двореца си. Подсказват му, че Нестор е
бил наставляван от св. Димитър, и той нарежда светецът да бъде задържан.
Проповядващият близо до стадиона св. Димитър бил арестуван и затворен в намиращите се недалеч обществени бани. Вечерта светецът е прободен с копия,
а тялото му е набързо погребано в земята, на същото място, където е убит.
Малко по-късно е изграден малък параклис, за да съхранява тялото му. След време „поради многобройните изцерения и благодат на това място” префектът
на Илирик Леонтий издига прекрасна църква.8 Интересното е, че в тази версия
на житието отсъстват каквито и да било данни за социалния произход на св.
Димитър, както и всякакви подробности относно духовната връзка между св.
Димитър и св. Нестор. Св. Луп(ос) въобще не присъства в разказа.
Малко след житието от Библиотеката на св. Фотий се появява един латински
превод – преработка на житието на св. Димитър, който е създаден от Атанасий
Библиотекар някъде през 876 г.9 То е наречено Passio prima.10 През ХI в. се появява
една анонимна, т.нар. „друга” версия на житието (Passio altera), което се съхранява във Ватиканския ръкопис Vat. gr. 821.11 В него се появяват редица нови елементи
и подробности, включително и тази, че св. Димитър чудодейно изцелил Леонтий,
който взел частица от мощите на светеца и ги пренесъл в Сирмиум12, където
било неговото седалище. Там той построил хубав храм, посветен на св. Димитър,
в който били поставени мощите на светеца.13 В това житие св. Димитър вече
7

PG. 104. Col. 104 – 105; Delehaye, H. Les legendes grecques des saints militaires. Paris, 1909, p. 262.

8

Пак там.

9
Δρακούλης, Δ. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, χωρικές και θεσμικές λειτουργίες της ύστερης Ρωμαικής
Θεσσαλονίκης. – Θεσμοί και τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου. Θεσσαλονικη, 2006, σ. 1.
10
Вж. по-подробно: Delehaye, H. Les legendes grecques des saints militaires. Paris, 1909, p. 259 – 263. Αγίου
Δημητρίου Θαύματα. Οι συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου καί Ανωνύμου. Ο βίος, τά θαύματα καί η Θεσσαλονίκη του
Αγίου Δημητρίου, (επ. Χ. Μπακιρτζης). Αθήνα, 1997, σ. 28-29
11

Αγίου Δημητρίου Θαύματα. Οι συλλογές ..., σ. 34-35.

12

Сирмиум, средновековният Срем, който от времето на кан Крум до падането на България под властта на
Византия (1018 г.) е български град. По време на Второто българско царство Сирмиум отново е за близо 100
години в пределите на България. Днес това е гр. Сремска Митровица в Сърбия.
13

PG. 116. Col. 1173 – 1184. Вж. също: Delehaye, H. Les legends…, p. 103- 109.
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е човек със знатен произход, на държавна служба с много висок служебен ранг.
Първоначално бил синклитик (сенатор), след това става антипат (управител) на
Елада и накрая е удостоен от императора с титлата ипат (консул).
Променя се също и ходът на събитията от първото житие, св. Димитър е арестуван преди гладиаторските борби, като причината за това е неговата проповед.
Св. Нестор е вече негов ученик, той отива да посети св. Димитър в тъмницата и
там е благословен от него за битката с Лий. Самият Лий е с вандалски произход
и преди да отиде в Солун, е бил любимец на публиката в Рим. Св. Нестор победил
Лий, а на въпроса на императора с каква магия е сторил това, той отговорил,
че гладиаторът е убит от ангел, изпратен от „Бога на Димитрий”. Св. Нестор
бил отведен в западната част на града и обезглавен при Златните врата. След
това императорът заповядал св. Димитър да бъде убит по начина, по който Лий
намерил смъртта си. Св. Димитър бил прободен с копия в тъмницата. Слугата на
св. Димитър, Луп, събрал капки кръв на мъченика в (забележете) неговия орар14 и
потопил в него един пръстен. С този пръстен започнал да изцелява хората. Когато мълвата за тези изцеления достигнала до императора, той заповядал Луп да
бъде насилствено умъртвен. Така св. Луп се удостоил също с мъченическа смърт.
Историята на епарха на Сирмиум Леонтий също е разказана с по-големи подробности, които допълват тези от първото житие, включително и как построил
храм на св. Димитър в Сирмиум, който се намирал в близост до храма на друга
голяма раннохристиянска мъченица – св. Анастасия.
Малко преди Passio altera, през Х в., се появява и житието на светеца, наречено
трето Passio tertia15, което принадлежи на перото на преп. Симеон Метафраст и
е включено в неговия Миней за датата 26 октомври. В него основно се преповтаря информацията, която вече изнесохме по-горе. В Passio tertia определено се
усеща реформата, която св. Симеон внася в агиографския жанр.16 Добавени са
и някои нови детайли и подробности около откриването мощите на светеца от
Леонтий и строителството на базиликата на св. Димитър в Солун и в Сирмиум.
От тези известни до XIX в. жития се вижда, че животът, делото и мъченическата кончина на св. Димитър, на ученика му Нестор и на слугата му Луп са
неразривно свързани със Солун.
През 1894 г. за първи път са публикувани два изключително важни агиографски паметника, а именно т.нар. Syriac Breviary (Martyrology) и Martyrologium
Hieronymianum. И двата източника са много по-древни от известните дотогава.
Сирийският мартиролог, както и Йеронимовият, са базирани на гръцки прото-

14

Орарът е одежда, която е свойствена само за дяконите. Представлява дълга и тясна лента от плат, която дяконите носят на лявото си рамо и е задължителна при богослужението. Той символично изобразява ангелските
криле. Това е един изключително важен детайл в житието, на който ще се спрем отново в нашето изследване.
15

PG. 116. Col. 1185 – 1201.

16

Вж. По-подробно: Μέντζος, Α. Το προσκύνηµα του Αγίου Δηµητρίου Θεσσαλονίκης στα βυζαντινά χρόνια. Αθήνα,
1994, σ. 68.
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типи. Първият е датиран около 362 г., а вторият 431–450 г.17 В тях под датата
26 октомври, когато днес се чества паметта на св. вмчк. Димитър, липсва
подобен светец18, но за сметка на това е указана датата 9 април като дата
на мъченическата смърт на дякон Димитър и забележете, не Солунски, а Сирмиумски чудотворец.19 В началото обърнахме специално внимание на този факт от
„другото” житие на св. Димитър, където се посочва, че св. Луп е събрал капки
от кръвта на светеца в неговия орар. Древният Сирийски мартириолог недвусмислено говори за дякон Димитрий, който е пострадал на 9 април в Сирмиум.
Тоест най-древните източници говорят за мъченическата смърт не на римски
благородник, а на дякона Димитрий от църквата в Сирмиум, който едва в житията от X–XI в. се превръща в благородник – сенатор, управител, консул.
Тези сведения, които стават достояние на изследователите през XIX в., поставят началото на един сериозен дебат, който не е намерил своето пълно разрешение и до днес. Съвсем естествено гърците и повечето вярващи по света са
par excellence убедени, че св. Димитър е Солунски и всяко друго твърдение граничи с богохулство. За това принос има и византийската администрация, която
още през VII в. утвърждава активно култа към св. Димитър в Солун.20
Както казахме, в най-ранните сведения от IV в. на Сирийския мартиролог, както и в трите основни списъка на мартиролога на бл. Йероним липсва името за
мъченик от Солун на име Димитър, но присъства такова на дякона мъченик Димитър от Сирмиум.21 В повдигналия се дебат се намесват гръцки учени, които
се опитват да прокарат тезата, че вероятно има втори мъченик с името Димитър, който е роден и е пострадал в Солун, но който е останал извън списъците.22
Френският изследовател Делее предлага една хипотеза, която се възприема от
повечето учени, занимаващи се с въпроса, които добавят към нея нови детайли
и подробности.23 Според Делее объркването се появява, защото някой е обърнал
посоката на събитията от древното житие с тези, които се появяват през
IX–XI в. Св. Димитър е пострадал в Сирмиум (стария център на префектура
17

Вж. по-подробно: Woods, D. Thessalonica’s Patron: Saint Demetrius or Emeterius? – The Harvard Theological
Review, Vol. 93, 3, 2000, p. 221-222; Skedros, J. Response to David Woods. – The Harvard Theological Review, Vol.
93, 3, 2000, р. 236.
18

Acta Sanctorum 65, Novembris, t. IV, Bruxellis, 1925.

19

Acta Sanctorum 63, Novembris, t. II, Bruxellis, 1894, p. 41.

20

Трябва да отбележим, че много голяма роля за утвърждаването на култа към св. Димитър в Солун изиграват
и трите книги сборници: Чудесата на св. Димитър, като първите две са по-стари, докато третата е от по-нов
период. Водят се доста спорове за датировката на първите две книги, като първоначално се разполагат в периода XIII–XIV в., но впоследствие се изказват сериозни мнения за техния произход през VII в. Вж. по-подробно
сборника с текстовете на Чудесата в прекрасното издание, което вече цитирахме: Αγίου Δημητρίου Θαύματα.
Οι συλλογές... Вж. също: Panov, M. Reconstructing 7th century Macedonia: some neglected aspects of the Miracles
of st. Demetrius. – Journal of history, 1, 2012, p. 93-114.
21
За първи път в литературата е повдигнат въпросът с появата на светец с името Димитър в два различни града
от Ernst Lucius: Lucius, E. Die Anfange des Heiligenkults in der christlichen Kirche. Tubingen, 1904, p. 227, f. 3.
22

Θεοχαρίδης, Γ. Σίρμιον η Θεσσαλονίκη? – Μακεδονικά,τ.16, Θεσσαλονίκη, σ. 107, 263-264.

23

Delehaye, H. Les legends…, p. 103-109. Вж. също: Баришич Ф. Чуда Димитриjа Солунског као историjски
извори. Београд, 1953; Zeiller, J. Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire Romain.
Paris, 1918, p. 80-83; Vickers, M. Sirmium or Thessaloniki? A Critical Examination of the St. Demetrius Legend. –
Byzantische Zeitschrift, 67, 1974, p. 345.
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Илирик), там е неговият мартириум, а неговите мощи са пренесени от Леонтий
в началото на V в. в Солун (новия център на префектура Илирик), който издига в тяхна чест храм.24 Друг известен изследовател – Зайлер – посочва 441 г.
като годината, когато е станало преместването на култа към св. Димитър
от Сирмиум в Солун. През тази година хуните разрушават града и имперската
администрация – префектът и неговите сътрудници са принудени да напуснат
Сирмиум и да се установят в Солун. Те вероятно взимат със себе си и скъпоценните реликви на св. Димитър. Че и мощите на св. Димитър са били отнесени в
Солун, не би трябвало да има никакво съмнение поради множеството свидетелства за мироточене в базиликата от периода X–XIV в.25 Казваме това, защото
дори през VI–VII в. никой, дори и архиепископите на града, не са виждали мощите
на светеца и не знаят къде точно се намират те. С превземането на Солун от
латините мощите на светеца явно са открити и са пренесени на Запад.
Оксфордският професор M. Викърс успява да идентифицира личността на префекта
на Сирмиум Леонтий, който според него е идентичен с известния от други извори
префект на Константинопол. Леонтий явно до 441 г. е бил префект на Сирмиум, а
след превземането на града от хуните се оттегля в Солун, не след дълго е избран
за префект на столицата.26 M. Викърс предлага и едно интересно решение на проблема с двете различни дати за честване паметта на св. Димитър – според него 9
април е датата на мъченическата му смърт, а 26 октомври е денят на пренасяне
на мощите на светеца от Сирмиум в Солун. В потвърждение на тезата, че мъченичеството на св. Димитър е станало в Сирмиум, а не в Солун, е и едно интересно
откритие на големия руски учен А. Грабар. Големият пожар през 1917 г. в базиликата
„Св. Димитър” в Солун нанася големи щети на сградата и работите по възстановяването  дават възможност да бъдат направени по-сериозни проучвания. В недостъпните дотогава зони са направени археологически проучвания и е открита една
кръстовидна ниша, в която е открит съд с кафеникаво вещество (прах). Първите
мнения са били, че е намерен гробът на светеца, но Грабар е категоричен, че това
е кататезисът27 с енканиона28 на базиликата.29 Изследователите също така са категорични, че този прах не може да е от същинските мощи на светеца, а е напоена
с кръвта на мъченика земя – литрон, широко разпространена християнска реликва
от VI в., или още по-вероятно самият орар на светеца, напоен с неговата кръв.30
От казаното накратко дотук се вижда колко много въпроси поставя житието на
св. Димитър и колко малко от тях са получили отговор. В тази връзка ние можем
24

Delehaye, H. Les legends…, p. 103-109.

25

Има различни свидетелства за това на Йоан Каменит, Скилица, Анна Комнина, Н. Хониат и други. Вж. например: PG. 109. col. 528; Macrides, R. Subversion and Loyalty in the Cult of St. Demetrios. – Byzantinoslavica, 51,
1990, p. 194 и др.
26

Vickers, M. Sirmium or Thessaloniki…, p. 346-350.

27

Така се наричат в църковната археология тези ниши.

28

Мястото, в което са поставят свети мощи, като обикновено това са мощите на светеца, на когото е посветена църквата.

29

Grabar, А. Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l’art chretien antique. I, Paris. 1946, p. 456.

30

Вж. например: Lemerle, P. Saint-Demetrius de Thessalonique et les problemes du martyrion et dutransept. –
Bulletin de Correspondence Hellenique, 77, 1953, p. 660-694.
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да добавим, че появата в IX в. на „новите” жития на светеца, в които той се
превръща в солунчанин, стоят по някакъв начин във връзка с ранните заселвания
на славяни и българи в земите около Солун и в целия Илирик и особено с експанзията на България по времето на кан Крум. В самото начало на IX в. Сирмиум
става част от територията на България и остава в нейните предели до самия
край на Първото българско царство през 1018 г. Неслучайно първото, житие достигнало до нас, е написано само 30-ина години след като Сирмиум и голяма част
от земите на Илирик и Панония са присъединени към България, и е дело на св.
патр. Фотий, който работи по времето на св. цар Борис и неговите синове Симеон и Петър. Нещо повече, св. Фотий добре познава както св. цар Борис, така
и синовете му. Цар Симеон, който се стреми да превърне новата столица Велики
Преслав в истинско средоточие на святост, в Трети Рим и Втори Константинопол, едва ли би се поколебал да претендира за мощите на светеца, ако те се
намираха в пределите на държавата му или ако споменът за мъченичеството му
в Сирмиум е бил още жив.
Не по-малко интересен е случаят с личността на св. Луп от житията на св.
Димитър, който, както видяхме според някои от тях, е бил негов слуга. Св Луп
след мъченическата смърт на св. Димитър събира кръвта му в неговия орар, в
която потапя своя пръстен и с него извършва множество чудеса. Тези изцеления
и прослава на Христа и неговия верен служител св. Димитър са повод и за мъченическата смърт на св. Луп. За св. Луп липсват житийни свидетелства, тези, с
които днес разполагаме, се появяват на един много по-късен етап. Най-ранното
и единствено сведение, което имаме от периода, близък до неговата мъченическа смърт, е свидетелството на Теофилакт Симоката (580–640 г.). В своята История Теофилакт описва похода на стратега Петър, който е изпратен от своя
брат, император Маврикий (582–601 г.) през 595 г. срещу славяните и българите,
които заедно с аварите сериозно безпокоят северните граници на империята.
По време на този поход Петър минава през гр. Нове (до днешния гр. Свищов),
който е един от най-значителните укрепени градски центрове по Дунав и в
провинция Долна Мизия.31 Там Петър, независимо че бърза много, е убеден от
настоятелната молба на местното население да остане за всенощното бдение
в навечерието на празника на местния мъченик св. Луп.32 Петър остава в града
два дни и очевидно присъства не само на бдението, но и на тържествената
служба в храма на следващия ден. Датата, на която се чества паметта на св.
Луп, е 23 август. В Нове, освен че се е пазела паметта на светеца, вероятно
се е намирал и неговият мартириум.33 Това означава, че св. Луп е пострадал мъ31

Нове, освен важен град в Римската империя, е и голям раннохристиянски център, епископия, от която са
известни трима епископи от периода V–VІ в. – еп. Секундинус (448–449), еп. Петър (458) и Анонимус ІІІ (597).
Градът е разрушен от авари и славяни през 597 г. Вж.: Biernacki, A. The two baptisteries at the Episcopal basilica
in Novae (Moesia Secunda). – Romische stadte und festungen an der Donau. (Akten der regionalen konferenz
Beograd 16 – 19 oktober 2003), Beograd, 2005, p. 239.
32

Teofilact Simocatta, Historiae, (ed. de Boor), VII, 2, 16 – 19, Leipzig, 1887, p. 249.

33

Един от малцината български археолози, които активно работят за възкресяването както на паметта, така
и на местата, свързани с паметта на светците и мъчениците на Църквата от земите на България, е проф. Георги
Атанасов, който публикува неотдавна интересно проучване, свързано с мартириума на светеца в Нове. Вж.
по-подробно: Atanasov, G. A propos de martyrium de st. Loup de Novae (Svichtov). In: Moesica et Christiana. Studies
in Honour of professor Alexandru Barnea. (Ed. A.Panaite, R. Cirjan, C. Capita), Braila, 2016, p. 413-419.
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ченически в Нове.34 Трябва да отбележим, че липсва ранно житие за св. Луп, достигнало до нас. През Средновековието, както вече отбелязахме, той се появява
в житието на св. Димитър. В различните менологии и мартиролози присъстват
няколко светци под името Луп(ос), но най-ранният от тях е от V в., а и мястото
на техния подвиг е прекалено далеч и от Солун, и от Нове.35 Както отбелязва
и известният руски изследовател архимандрит Сергий, независимо че името на
светеца често се употребява във връзка с името на св. Димитър, няма точни
сведения нито за живота, нито за мястото, нито за времето на смъртта му.36
Появата в житията на св. Димитър на сведението, че св. Луп е бил негов слуга,
е възможно да се дължи на св. Йосиф Песнописец (IХ в.), който съставя отделни
канони, които се съдържат в съвременните печатни Минеи. Той съставя такъв и
за св. Луп за датата 23 август, който е под номер 263.37 Всъщност още от IХ в.
двамата светци – св. Димитър и св. Луп, са тясно свързани житийно, като и за
двамата се налага твърдението, че са родени и загинали мъченически в Солун.
Същевременно паметта на св. Луп, която се чества на 23 август, започва да
се измества към датата, на която днес се чества паметта на св. Димитър –
26 октомври. Така днес паметта на св. Луп и св. Нестор, двамата мъченици,
които са свързани неразривно със св. Димитър, се чества в гръцката църква на
27 октомври, ден след смъртта на св. Димитър. На 23 август продължава да се
чества св. мчк. Луп, включително и от БПЦ, без обаче да се уточнява кой е и
откъде е. Житието, което се предлага за св. Луп, честван на 23 август, е взето
от Жития на светците на св. Димитрий Ростовски. В него, съвсем естествено,
той няма никаква връзка със св. Димитър. Посочва се, че загива мъченически по
времето на император Аврелиан (270–275), тоест с около 30 години по-рано от
предполагаемата мъченическа смърт на св. Димитър. За това, че св. Луп е от
Нове (Свищов), разбира се, не се споменава. Връзката между двете жития личи и
по факта, че тук отново св. Луп е слуга, но този път на неизвестен господар.38
Прави впечатление, че името на св. Луп присъства в славянските Минеи още от
началото на XV в., като датата, на която се чества паметта му, е отново 23
август.39 Съществува обаче и едно много интересно сведение, отново от Сирмиум, че там е светителствал като епископ мъченикът Луп.40 Доказателства
за това привежда известният агиограф Д. Пейпърброк и въпреки че точните
години не могат да бъдат определени, то със сигурност става дума за периода
IV–V в., тоест преди разрушаването на града от хуните.
Въз основа на всички изброени дотук изворови сведения, според нас не без основание може да твърдим, че двамата раннохристиянски мъченици св. Димитър
и св. Луп са били римляни с неизвестен етнически произход. Св. Димитър е бил
34

Вж. също: Атанасов, Г. 345 раннохристиянски светци – мъченици от Българските земи (І – ІV в). София,
2011, с. 29-31.
35

Bibliotheca Hagiographica Latina. (BHL). Vol. 2, Bruxellis, 1900 – 1901, p. 754-756; Baudot, D. Dictionnaire
D’Hagiographie. Parisi, 1925, p. 416.

36

Сергий, архимандрит. Полный Месяцесловь Востока. Т. ІІ, Москва, 1876, с. 254.

37

Τωμαδάκης, Ε. Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Βίος και έργον. Αθήναι, 1971.

38

В памет на св. мъченик Луп. http://www.pravoslavieto.com/life/08.23_sv_Loup_.htm. Достъп. 20.07.2016.

39

Лосева, О. Русские месяцесловы ХІ – ХІV веков. Москва, 2001, с. 413.

40

Farlato, D. Illyrici sacri. Ecclesia Diocletana. T. VII, Venetiis, 1817, p. 484-485.
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дякон на епископа на Сирмиум св. Луп и св. Луп е този, който присъства на мъченическата смърт на светеца, като след това събира в неговия орар мъченическата му кръв. След смъртта на св. Димитър епископ Луп започва да върши
множество чудеса с кръвта на светеца, включително и по днешните български
земи, заради което е подложен на гонения и също приема мъченическа смърт.
Дали св. Луп загива мъченически в Сирмиум и след това тялото му е пренесено в
Нове, или бягайки от гонителите, св. Луп намира смъртта си в Нове, не можем да
кажем. И Сирмиум, и Нове са по онова време големи градове, центрове на провинции, и двата са епископски центрове. Сирмиум е най-големият град в Илирик и
столица на провинция Панония.41 С разрушаването на Сирмиум в началото на V в.
избледнява и споменът за многобройните Христови мъченици, просияли в този
град. Избледнява и споменът за св. Димитър и за св. Луп. И докато паметта за
св. Димитър възкръсва в Солун42, тази за св. Луп процъфтява в Нове, дн. Свищов,
за което свидетелства и Теофилакт Симоката.

41
С този град са свързани над десет римски императори, тук е резиденцията на Галерий по време на Тетрархията, в своите дворци там прекарват голяма част от времето си Диоклетиан и св. Константин Велики, тук е
резиденцията на Валентиниан І, Теодосий Велики е провъзгласен за император именно в Сирмиум. Вж. повече
за Сирмиум в изключително интересния сборник: Константин, Сирмиjум и рано хришћанство (зборник радова). Сремска Митровица, 2014, с. 5-84.
42

Периодът на IX в. е ключов за писменото утвърждаване на култа към св. Димитър именно в Солун.
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Дмитрий Сергеевич Мережковски (1866–1941) е един от най-големите руски писатели и мислители на ХХ век. Неговото творческо наследство – поезия, проза, философски и литературнокритически работи, биографии – продължава да устоява на бързия ход
на времето. Ярък представител на „Сребърния век”, Мережковски
влиза в историята като един от основателите на руския символизъм. Студията му За причините за упадъка и за новите течения
в съвременната руска литература (О причинах упадка и о новых
течениях современной русской литературы) от 1893 г. е естетическият манифест на руския символизъм. Мережковски е основоположник на нов жанр – историософския роман. Той е един от
пионерите на религиозно-философския подход към анализа на литературата, изтъкнат есеист и литературен критик.
Д. С. Мережковски е оставил голямо книжовно наследство. След първия му сборник със стихове Стихотворения – 1888 г., следват множество издания в различните области на неговите творчески търсения. Може да се споменат само някои от по-важните му книги: двутомникът Лев Толстой и Достоевски. Живот
и творчество, Гогол и дяволът, М. Ю. Лермонтов, Вечните спътници, Двете тайни на руската поезия. Религиозно-философските позиции на Мережковски са представени в книгите му
Христос и Антихристът, трилогия, състояща се от частите Смъртта на боговете. Юлиан отстъпник, Възкръсналите богове. Леонардо да Винчи, Антихристът. Петър и Алексей.
Мережковски се отнася враждебно към установилия се в Русия болшевишки режим и
през декември 1919 г. заедно с жена си З. Н. Гипиус емигрира от Съветска Русия. Отначало живее във Варшава, а после се установява в Париж. Най-известните му книги от
емигрантския период са с философско-историческа и религиозна тематика – Наполеон,
Иисус Неизвестният, Павел и Августин, Франциск Асизки, Жана д’Арк, Данте и др.
До революцията през 1917 г. Мережковски е един от най-издаваните писатели в Русия, а
в СССР изобщо не е публикуван. След 1990 г. в Русия отново се издават много от произведенията на Мережковски. Тези текстове не оставят равнодушен никого. Него са го
ненавиждали, завиждали са му, възхищавали са му се. Множество пъти е предлаган за
Нобелова награда. Публикуването на всяко от произведенията на Мережковски винаги е
предизвиквало ако не скандал, то горещи дебати. Предлагаме ви превод на част от книгата на Мережковски Россия и большевизм. Царство Антихриста (Париж, 1921).

Дмитрий Мережковски

БОЛШЕВИЗМЪТ, ЕВРОПА И
РУСИЯ1
„Болшевизмът и Русия” – ако до неотдавна въпросът се поставяше така, то
нещата вече се промениха. Не „болшевизмът и Русия”, а „болшевизмът, Европа
и Русия” – ето така е поставен този въпрос сега в световноисторическата
съдба, руската и европейската.
1

Този текст е публикуван за пръв път в Общее дело, № 195 – 198, 26-29.01.1921 г., Париж.
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Между днешната Русия, болшевишката, и бъдещата Русия, освободената, Европа, иска това или не, ще бъде вмъкната. Колкото и да се оттласква от „вмешателството”, рано или късно ще се намеси.
Както самият болшевизъм е интернационален по своето същество, в Интернационала, така и борбата с него трябва да бъде интернационална, световна.
Когато и последният руски национален фронт падна или се оттегли в дълбините
на Русия, в неизбежната революция – това е по-ясно от когато и да било. Националният фронт падна – откри се световният фронт.
Моментът, в който ви говоря, е момент на световност и това място, на което
ви говоря, е място на световност: Париж – град световен. Ето защо, ако някога, то отсега, и ако някъде, то оттук борбата с болшевизма трябва да стане
световна.
Да, между болшевизма и Русия ще бъде вмъкната Европа. На европейците им
е много трудно да го разберат. Но колкото и да им е трудно – ние, руснаците,
трябва да направим така, че те най-накрая да го разберат.
Европейците няма да го разберат, докато ние, руснаците, сами не разберем, че
болшевизмът може да бъде победен само от „Третата Русия”.
Какво е Третата Русия?
Първата Русия е царската, робската; втората Русия е болшевишката, просташката; третата Русия е свободната, народната.
Но преди да говорим за съществуването на Третата Русия, трябва да кажем за
водещите към нея пътища.
По тези пътища е цялото руско изгнаничество, руското „разселение”, вече подобно на разселването на Израил – diaspora2 – се дели на две: на знаещи и незнаещи какво става в Русия днес.
Които не са били застигнати от болшевишкия ужас в самата Русия, които са
успели да избягат – не знаят всичко, а ако не знаеш всичко за това – значи нищо
не знаеш. Който сам не го е видял, изпитал, не го е преживял, той никога нищо
няма да узнае. Между знаещите и незнаещите има линия, подобна на линията
на смъртта: живите не разбират мъртвите и мъртвите – живите. „Между нас
и вас стои дълбока пропаст, тъй че искащите да преминат оттук към вас не
могат, също и оттам при нас не преминават.” Ние и вие сме като този свят
и оня свят.
За оня свят ние нищо не можем да кажем. Между нас и вас има стъклена стена.
2
Diaspora – диаспора (на гръцки: διασπορά, „разселение”) е термин, означаващ обособена етническа общност, живееща за постоянно време извън историческата си родина (страна). Б. пр.
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Вие виждате, чувате, но не чувствате главното. Главното свойство на онова,
което сега става в Русия, е немотата, неизказаността, неизречеността на
ужаса. Хората състрадават на малкото и средното страдание; на твърде голямото страдание вече не могат да състрадават, защото не го виждат: както
окото не вижда ултравиолетовите лъчи. Цяла Русия сега е в такива невидими
лъчи на страданието.
Който знае всичко за ставащото сега в Русия, той няма рана в душата си, а
цялата му душа е рана, този човек е с одрана кожа. „Нищо, ще зарасне, ще забравиш”, казвате вие, незнаещите; а ние казваме: не искаме да зарасне, не искаме
да забравяме. Проклети да сме, ако забравим!
„Ще възкръсне някога Русия, ще почакаме”, казвате вие; а ние казваме: никога
няма да дочака Русия оня, който е чакал.
„По-добре болшевиките, отколкото това или онова”, казвате вие. Ние казваме:
всичко друго е по-добре от болшевиките.
За тяхното събаряне вие сте готови да жертвате това или онова, а ние – всичко. Вие се съгласявате с тях за това или онова, а ние – с нищо. Вие сте примиряващи се, а ние сме непримирими.
„Не се намесвайте в руските работи”, говорите вие, а ние казваме: невмешателството против болшевиките е вмешателство в тяхна полза.
Невмешателство – съглашателство – предателство, руско и всемирно.

………..
Непримиримостта – ето това е единственият път към Третата Русия. Който е
напуснал този път, той няма да влезе в нея. Да не влезе в Русия – това е присъдата на примиряващите се.
Може да се примиряваш с относителното зло, а с абсолютното – не бива. Ако
има на земята въплъщение на Абсолютното зло – на дявола, то това е болшевизмът. „Вашият баща е дяволът. Той е открай човекоубиец, лъжец и баща на
лъжата.”
Болшевиките са синове на дявола, открай време лъжци и човекоубийци. Лъжат и
убиват, убиват и лъжат. Прикриват лъжата с убийство, убийството – с лъжа.
Колкото повече лъжат, толкова повече убиват. Безкрайна лъжа – човекоубийство
безкрайно.
Те отначало излъгаха: „Мир, хляб, свобода”. И ето – война, глад, робство. Такова
робство, такъв глад, такава война, каквито още никога не е имало на земята.
Лъжат за революцията – освобождение, а свободата наричат „буржоазен пред-
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разсъдък” (Ленин). Но ако трябва да се унищожи буржоазията, то трябва да се
унищожи и свободата. Това и правят: убиват свободата и скриват убийството
с лъжа. Лъжат, че са убили свободата временно, докато не възтържествува
равенството. Но не можеш да убиеш свободата временно. Убитата свобода не
възкръсва, докато са живи свободоубийците. Докато е жив болшевизмът, свободата е мъртва.
Да, наистина още никога на земята не е имало такова робство. Досега всяко
човешко насилие, поробване е било частично, условно, относително, именно защото е било само човешко. Всеки поробител е знаел, че прави зло. Болшевиките не
знаят това. Така са извратили понятията, че считат злото за добро, а доброто
за зло, по своята нечовешка „съвест”, дяволска съвест. И за пръв път на земята
се появи робство безгранично, абсолютно, нечовешко, дяволско.
Също така лъжат и за хляба. Не хляб им е нужен, а глад. Не се борят с глада,
а на глада се държи цялата им власт. Отдавна са разбрали, че ситият народ
се бунтува, търси свободата, а гладният се покорява и колкото е по-гладен,
толкова е по-покорен. Отдавна вече са разбрали, че веригата на глада е от
всички вериги най-здравата. Всички човешки страхове са мигновени и частни
в сравнение със страха от глада, общ и вечен. С огън и желязо измъчват един
човек, а човешкото множество, „масите” – с глад. Има много човешки смърти,
за всеки човек – своята, но гладната смърт за всички е една. Когато и майката
земя не ражда, то човекът е син, проклет от майка си. Проклятието на земята
е най-тежкото.
Сладки плодове не свàри
да похапне на обяд.
Пред чудовищни олтари
съхнат кости – в тоя свят, накъдето да погледне,
вижда бедност и печал
и зашепва с устни бледни –
за човека  е жал…3
Така е сега в Русия, така ще бъде по цяла Европа, ако премине по нея болшевизмът. Където този кон стъпи с копито, трева не расте; където премине тази
саранча, там вече няма ни тревичка, ни храст. Изядоха Русия, ще изядат и Европа. Целия свят ще изядат. Ето за какво идват от изток на запад червените
пълчища. Не Троцки ги води, друг пълководец имат – апокалиптичния конник на
черен кон с черно знаме – Глада. И не е нужен картечен огън в гърба, когато
гладът гони хората: ако отзад е смъртта, а отпред хлябът, то хората ще вървят напред и ще преминат през целия свят, няма да се спрат. Ето в какво е
тайната на червените „победи”, тези дяволски чудеса.

3

Тези стихове са от Елевзински празник на Фридрих Шилер, Избрани творби, София, 1983 г., превод Ст.
Бакърджиев. Б. пр.
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Лъжат за хляба, лъжат за свободата, но най-много лъжат за мира.
Мир желае днес човечеството, както умиращият от жажда желае вода. Но мир
няма и сега по-малко от всякога може да се надяваме, че ще има мир. На изток
в Европа все още бушува война, на запад като че ли поутихна, но страшното
мъртво вълнение на войната отнася полуразбития кораб на Европа в безбрежния
океан, към нова буря, към ново, последно крушение. Като умиращ от жажда в пустинята крета човечеството към извора на мира, а болшевиките тичат напред
и отравят водата в извора. Вече са я отровили, осквернили, направили са мира
„порочен” за Русия и искат да направят същото за цялото човечество. Много
грехове имат те, но този е най-тежкият. Ето за какво трябва да им се окачи
мелничен камък на шията – за оскверняването на мира. Лъжат: всички войни ще
спрат и ще има мир по целия свят само тогава, когато външната международна
война стане вътрешна междуособна война, като се прероди в така наречената
„класова борба”. Ето къде тези синове на дявола, лъжеца и човекоубиеца изначален сплитат лъжата и човекоубийството в най-здрав възел.
Идеята за „класовата борба” като основна социална динамика не е открита от
тях: въобще никакви идеи не са открити от тях – безидейността е едно от
главните им качества. Тази идея принадлежи на оня, когото те считат за свой
пророк и учител, на Карл Маркс. „За болшевизма Маркс не е виновен; Маркс ще
се обърне в гроба, ако можеше да научи какво правят болшевиките с него.” Това
твърдение, днес толкова често чувано, трябва да се възприема cum grano salis4.
Именно идеята за класовата борба, чак до световната война, поглъщаща всички
международни войни, идеята за класовата борба, в качеството  на единствено желаната и действителната революционна динамика, свързва болшевизма
с марксизма, както пъпната връв свързва младенеца с утробата на майката.
Именно по тази идея се вижда, че болшевишките ябълки не падат далеч от марксисткото ябълково дърво.
Хубава ли е или не идеята за класовата борба, благородна ли е или презряна,
ние, живите хора, участници в борбата, палачи или жертви, знаем нещичко за
нея, което Маркс не е знаел, което не се е и присънвало на мъдреците на социалдемокрацията. При тях тази идея е била само в ума, а при нас – в кръвта и
костите ни: кръвта ни се лее, костите ни пращят от нея.
Ние знаем, че междуособната война в неизмеримо по-голяма степен е „война за
изтребление”, отколкото всички международни войни и че това е безконечна
война. Краят  – взаимоизтреблението на класите – е още по-малко възможен,
отколкото изтреблението на един народ от друг. Французите биха могли да изтребят германците, а жълтата раса – бялата, защото тук има враг, познаващ
по лице врага си, който може да го различи от приятеля. Но как да различиш
буржоата от пролетария? Маркс е мислел, че е лесно. Ние знаем колко е трудно.
4

Cum grano salis (лат. идиом). – да се приема скептично, с резерви. Б. пр.
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Двете класи не са само две икономически същества, две тела, както е мислел
Маркс, но и два духа. Класа срещу класа – дух срещу дух. Борба на двете духовни начала – метафизически антиномии – е борба безизходна и безкрайна. Тялото
може да се убие, но как ще изтребиш духа? Буржоазният дух се таи и в пролетариите. И даже „новите” буржоа са по-лоши от старите. Духът е неуловим,
неизтребим. Безкрайна война на руските чрезвичайки с „буржоазния” дух – каква
ли ще бъде войната на световните чрезвичайки?
Да, по руската гражданска война може да се съди за световната. Гражданската война спрямо международната, братоубийството спрямо човекоубийството,
огън спрямо огън, по-големият спрямо по-малкият. В международната война е
жаравата на горящото дърво, в гражданската война – нетърпимата горещина
на разпаленото до бяло желязо. В международната война хората са зверове, в
гражданската са дяволи.
Такава тройна лъжа на болшевиките – „мир, хляб, свобода” – безкраен глад, безкрайно робство, безконечна война – е тройно царство на дявола.
О, аз разбирам колко е страшно за десетки, стотици хиляди хора да кажеш, без
да се шегуваш, вярвайки в реалното съществуване на дявола: „Всички тези са
синове на дявола!”. Но колкото и да е страшно, аз именно така и казвам. Така
казва Достоевски в Бесове.
Какво е „побесняването”? За науката това е душевна болест. Могат ли от нея
да се разболяват цели народи? Виждаме, че могат.
За религиозното знание побесняването е нещо повече от душевна болест: това
е реално въздействие на дявола, пределно въплъщение, реализация на Абсолютното зло в човешката личност, не само в духа, но и в плътта. Човекът наистина
става дявол. Могат ли да побесняват не само отделни хора, а цели народи?
Виждаме, че могат.
Ако Богочовечеството е основен догмат на християнството, то обратната
страна на този догмат е безчовечността. Можеш да отхвърлиш цялото християнство заедно с неговия основен догмат, но като приемаш едната половина,
трябва да приемеш и другата. Такъв е ужасяващият реализъм на моето твърдение: болшевиките са синове на дявола. Но всички ли болшевики са синове на дявола? Няма ли между тях и честни, добри хора, даже „свети” хора? Ето го вечния
въпрос на съглашателството. Честни и добри болшевики няма, а има като че ли
честни и като че ли добри. Но тези са по-лоши от простите негодници: колкото
по-добри, толкова по-зле. Разбира се, честният и добрият човек може да полудее, да стане звяр, дявол, идиот, юродив, даже като че ли „свят”. Но в лудостта
вече няма човек, не само честен и добър, но и какъвто и да било: имало е човек
и може би отново ще има, когато оздравее, но сега няма. Болшевизмът е като
душевна болест, не толкова умствена, колкото нравствена – moral insanity, и е
тъкмо такова пропадане на човешката личност, нейното абсолютно изчезване.
В този смисъл истински болшевики „честни” и „свети”, за щастие, няма много.
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Но те са най-страшните.
Единственото метафизическо оправдание на болшевишкия дявол, последната му
лъжа – това е равенството. Убиват братството, убиват свободата в името
на равенството, да загине светът, но да има равенство. Въпросът за болшевишкото равенство е сложен и труден, изискващ пространен отговор. Но моят
отговор ще бъде кратък. Оногова, който е сляп, защото не иска да вижда, няма
да го убедят никакви отговори. Слепият, който не вижда червения цвят, няма
да види и белия: който не познава свободата, няма да познае и равенството.
Равенството в робството, в смъртта, в безличността – в Аракчеевската казарма, в пчелния кошер, в мравуняка или в братската могила, където трупът е
равен на трупа, така че не се различават и равенството в личността, в живота, в свободата, в революцията – не са едно и също нещо. Как да се съединят
революционната Свобода с революционното Равенство – в това, разбира се,
е въпросът. Болшевиките не само не са разрешили този въпрос, но не са го и
поставяли, минаха покрай него, без да подозират, че има такъв въпрос. Умно и
престъпно или идиотски невинно, „свято” утвърждават те равенството в братоубийството. Но убивайки Братството, убивайки Свободата, убиват и Равенството, защото не може да ги разделиш. Тези три неща са едно цяло: Свобода,
Равенство, Братство – три лица на едно Божество – Революцията. Свободата е
майка на Равенството. А болшевиките изрязват нероденото дете, Равенството,
от утробата на майката, Свободата. Болшевизмът е братоубийство, свободоубийство и убийство на равенството. […]

II
Болшевизмът е дете на световната война, също както тази война е само следствие на най-дълбок духовен кризис на европейската култура. Нашата руска
беда е само част от всемирната. Ако жител на друга планета би ни попитал
какво става в момента със земното човечество, то ние бихме могли да му отговорим с три думи: хората забравиха Бога. За Бог със съвременните европейци
е трудно да се говори. Именно тук, в безбожието, приятелите и враговете на
болшевизма намират допирна точка. И в двата лагера – един и същи лакей Смердяков5, твърдо знаещ, че няма Бог. Лакеят Смердяков знае това не само заедно с
болшевиките, но също и заедно с „буржоата”. От всички буржоазни бездарности
тази е главната: общата с болшевиките метафизика. […] Буржоата е болшевик
наопаки, болшевикът е буржоа наопаки. Не е ли затова борбата на Европа с болшевиките така безсилна и безчестна. Със съвременните европейци е трудно да
се говори за религията изобщо, а за християнството – особено. За тях отдавна
вече християнството е „мит”. Но по думите на Чаадаев: „Европа, каквото и да
казва и да прави, е все още тъждествена на християнството”. Християнството е началото на Европа и краят на християнството е краят на Европа. Може
да се каже на европейците: за вас християнството е „мит”? Пазете се да не
станете самите вие мит!

5

Смердяков е литературен герой от романа на Ф. М. Достоевски Братя Карамазови. Б. пр.
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Европа е все още тъждествена на християнството, затова метафизическата
основа на двете все още е една и съща: абсолютната мяра на човешката личност е Божествената Личност, Абсолютната Личност – Христос. Ако го няма
Христос, няма го и християнството, няма я и цяла християнска Европа – нито
готиката, нито Ренесанса, нито Реформацията, нито Революцията, тъй като
всичко това са само възходящи степени на човешката личност. Провалът на
личността е провал на всички степени, на цялата християнска история. Няма
история, няма минало; там, където е било то – има празно място, „table rase”,
както се пее в Интернационала.
„Дълбокият фундамент на всичко случващо се сега се заключава в това, че в европейското човечество се образуваха колосални празноти от съществувалото
християнство и в тези празноти пропада всичко” – казва В. В. Розанов6 в своята
предсмъртна книга Апокалипсисът на нашето време. Розанов, разбира се, е прав.
Съвсем не с политическа и не със социална, а само с религиозна светлина може
да се осветят тези „колосални празноти”, да се разбере цялата безбрежност
на случващото се сега с Русия. На нас ни се струва, че става нещо небивало;
не, не само с Русия, а с цялото човечество.
Кой стои сега на върха на християнските векове, на най-горното стъпало на
културната стълба? Не рицарят на готиката, не художникът на Ренесанса, не
хуманистът на Реформацията, не гражданинът на Революцията, не „светият
еснаф”, създал Европа, „земята на светите чудеса”, а окаяният еснаф, окаяният „буржоа”, почти също такъв див варварин, както болшевиките. Световната
война показа тази буржоазна дивост и варварство.
Буржоата се съгласи в главното с болшевиките – в отричането на Христос –
Абсолютната Личност, т.е. в отричането, смъкването на онова, на което е построена цялата възходяща стълбица на културните ценности. И ето, качвайки се
на горното стъпало, той изведнъж усети, че под него се клати цялата стълба.
„Ще пропаднеш” – крещят болшевиките; а буржоата все още смелее, дава вид,
че здраво се държи, но за себе си знае вече, че е пропаднал.

……….
Християнството е воля за битие, към Христос – Абсолютната Личност. „Аз
съм” – е основа на битието. Болшевизмът е воля за Абсолютната Безличност,
за небитие.

………..
Ако болшевизмът е не само политика, но и религия – религия на дявола, то победата над болшевизма трябва да бъде победа на Бог над дявола. Това означава:
същността на Третата Русия трябва да бъде религиозна.

6

Василий Розанов (1856–1919) – руски религиозен философ, литературен критик и публицист. Б. пр.
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……….
Европа, каквото и да говори и да прави, все още е тъждествена не само на християнството, но и на революцията – най-великото откровение на християнството след Христа. Изменяйки християнското начало на революцията, утвърждавайки свободата против Бога, против Христа – Абсолютната Личност, Европа
изпадна в окаяна буржоазност, в капитализма, в безличната собственост. И
руската революция, приемайки от Европа тази антихристова свобода, изпадна
в болшевизма – безличното равенство. За да излезе от това пропадане, Русия
трябва да направи това, което Европа не направи: да разкрие не само политическото и социалното, но и религиозното съдържание на Революцията, да утвърди свободата с Христос – Абсолютната Личност. Проблемът на социалното
равенство, задачата, поставена на хората от Бог, при болшевизма решава дяволът чрез „борбата на класите”, „гражданската война”, братоубийството, като
единствена социална динамика. Този проблем Третата Русия трябва да разреши
не чрез война, а с мир, не чрез братоубийство, а с братство, не чрез разделение,
а чрез съединяване на класи, общества, държави, народи във всечовешки съюз
… – в Църквата Христова Вселенска.

………
С изгнаническа тояжка в ръка, по пътища горчиви до смърт, през безкрайните
далнини на чужбината ние вървим към Отечеството, към бъдещата Русия. Ние
казваме: Русия я няма – да бъде Русия! По пътищата на изгнанието всяка наша
стъпка, всеки наш стон, всяка въздишка нека казва – да бъде Русия! … И нека
вярата ни в Русия да е вяра в чудото. Вярата твори чудеса. Чудо ще сътвори и
нашата вяра: Русия я няма – да бъде Русия!
Тя няма да загине – знайте!
Няма да загине страната.
Клас ще налее – вярвайте! –
полетата  от злато.
Няма да загинем и ние – вярвайте!
Но какво е нашето спасение:
ще се спаси Русия – знайте!
И близо е възкресението .7
Превод от руски: Венета Домусчиева

7

Това е стихотворението Не (февруари 1918) от Зинаида Гипиус, превод Г. Ангелов. http://literaturensviat.
com/ Зинаида Гипиус е руска поетеса и писателка, драматург и литературен критик, една от видните представители на „Сребърния век” на руската култура. Съпруга на Д. С. Мережковски. Б. пр.
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Ларш Густафсон, един от големите шведски писатели, си отиде от този свят през 2016 г. Роден е през 1936 г., следва литература, философия и социология в университетите в Упсала и Оксфорд. От 60-те години се изявява като поет, философ
и романист. От 1962 до 1972 г. е главен редактор на влиятелното литературно списание Bonniers Litterära Magasin. От 1983
до 2006 г. е професор по германистика и философия в университета на Остин, щата Тексас. Творчеството му обхваща
над 40 тома. Най-известна е неговата поредица романи Пукнатини в стената (Самият господин Густафсон (1971), Вълната (1973), Сeмеен празник (1975), Сигизмунд (1976) и Смъртта
на един пчелар (1978). Автор е на стихосбирките Пътешественици с балон, Стаи топли и студени, Един следобед в Швеция, на сборниците с есета Девет писма за романа, Утопии, Под микроскопа, Философии,
на сборника с разкази Подготовки за бягство и др.
Ларш Густафсон се обявява за привърженик на идеала за свобода и безусловно го предпочита пред идеала за равноправие. Автор е на обширна студия за езика и лъжата – поглед върху лингвистичните стратегии, с които тенденциите в общественото развитие
биват прикривани или с оруеловски маниер довеждани до своята противоположност. Текстът, който представяме, е публикуван в списанието за политика, икономика и култура
Schweizer Monatshefte през 1984 г.

Ларш Густафсон

ПЪТИЩАТА НА СВОБОДАТА ПРИ
ЛУТЕР, ДЕКАРТ И САРТР
„За свободата на християнина” се нарича един прочут памфлет на Лутер от
1520 г.
Какво означава да си свободен? Следният начин на аргументация вероятно силно импонира на здравия разум: ако X е състояние, което желая да видя осъществено, а светът освен това (понастоящем) е така устроен, че Х наистина бъде
осъществено, когато положа известно крайно количество усилия, то аз съм
свободен да осъществя Х.
С тази дефиниция имам свободата например да взема шофьорска книжка, да
задържа децата си при мен вкъщи, да застроя един парцел, ако имам капитал,
да кажа каквото искам в международната преса за местното правителство.
Обърнете внимание, тази дефиниция описва свободата винаги в отношение към
определено желание. Тя не оставя място за свободата изобщо. В някои случаи
това желание може да е негативно, желание да осуетиш нещо, или с други думи,
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желание да осъществиш отрицанието на нещо, което не е желателно.
Моята свобода, определена по този начин, не е свободата на фокусника. Моята
свобода да издигна, да кажем, на вилното ми място една лятна къща, има връзка
със съответно количество усилия от моя страна и крайно количество външни
условия.
Това, последното количество – наричаме го ситуационен контекст – е от изключителна важност във всяка дискусия за свободата.
То именно може, поне на равнището на мисловния експеримент, да варира по
различни начини, така че проблемът за свободата да стане метафизически и
екстремен. Един добре познат пример е дискусията за свободата на волята,
която често се бърка с дискусията за понятието за свобода, наистина тясно
свързана, ала не съвсем същата.
Проблемът със свободата на волята е труден за формулиране. Добра възможност да подходим към него дават болестните зависимости като зависимостта
от хероин и алкохолизмът. При тежки алкохолици и други зависими ситуационният контекст сякаш е непреодолим. Какъвто и да е той, те по всяка вероятност
не са свободни да престанат. Те, изглежда, нямат свободата да желаят. Тяхната несвобода започва още от първата страна на триъгълника.
Ала свободен ли е някой човек да желае това, което желае? Откъде знаем дали
състоянието X, щом A. го е осъществил, е X, осъществено от свободна воля?
Един смешен пример, който философите обичат, са младоженските двойки. Откъде знаем, че щом младоженецът и булката са минали по централната пътека
в църквата, те са се взели по свободна воля? Когато младоженецът се усмихва,
свободна ли е волята му? Та той може да се усмихва по начин, който заблуждава.
Съществува ли вътрешно качество на човека, което всъщност е независимо от
всички външни формалности и което създава неговата действителна, неговата
вътрешна свобода?
Който отговаря с „да” на този въпрос, е много близо до позицията, до много влиятелната позиция, развита от Мартин Лутер в неговия памфлет за свободата
на християнина.
Въпросът дали съм свободен в моя собствен живот да осъществя едно възможно
състояние, да речем, мир, може да се разглежда като въпрос в какво отношение
се намират следните три неща, а именно един мислещ аз с воля, едно състояние
като това, което искам да осъществя, в този случай мира, и накрая един ситуационен контекст.
Това, което Лутер прави тук, е да пренебрегне един от ъглите на триъгълника,
да го остави да клони към нула – може, вероятно, да се каже така, а именно
ситуационния контекст. Ситуационният контекст не означава нищо, приятелю,
казва той, всяка действителна свобода е вътрешна свобода. Ти имаш тяло и
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душа, а двете винаги ще бъдат независими едно от друго по един основополагащ
начин, защото твоето тяло е смъртно, а твоята душа е безсмъртна. Душата
не само е независима от тялото и това, което се случва с него. Тя всъщност е
независима и от това, което върши. Добрата или лошата къща не прави строителя добър или лош; напротив един лош или добър строител може да направи
добра или лоша къща, казва Лутер. Защото, разбира се, не иска да изпадне в още
по-голяма крайност, в мистичната позиция, че двете неща нямат нищо общо
помежду си и че истината може да живее само в душата на човека. Вероятно
Августин е проповядвал нещо подобно. Лутер се задоволява с това да покаже, че
наистина най-важното се намира не в делата, а в това, което той нарича вяра.
Ако повярваш, ти ще имаш, ако не вярваш, няма да имаш.
Начинът на формулиране, разбира се, неизбежно ни напомня за начина, по който
току-що формулирахме проблема за свободата на волята. Общото на двете
формулировки е, че те оставят ситуационния контекст да се свие до нищо.
Свободата на християнина, както Лутер вероятно я схваща, става идентична
със свободата на волята. Достатъчна предпоставка за тази свобода, с други
думи, е минимумът, че мислещият и дълженстващ субект e способен да желае.
И желае.
Лутеровата свобода се превръща в голата свобода на Аза. „В самата душа следователно – казва съвременният изследовател на Лутер Еберхард Вьолфел – се
разиграва най-решителното, външни дела единствено правят „светци по дела”,
т.е. под външното дело винаги се крие старият Адам.” (Eberhard Wölfel, послеслов към За свободата на християнина, Von der Freiheit eines Christenmenschen,
München, 1961, с. 2)
Изрязването или изключването на третия ъгъл на триъгълника, ситуационния
контекст, сега по парадоксален начин става равнозначно с твърдението, че ситуационният контекст може да е непреодолим или свръхмощен и въпреки това
той никога не може да накърни свободата ни. Защото нашата свобода е във вярата; свободата се превръща в свобода на волята. И тя остава неограничима.
Следователно може да се формулира изключително парадоксалното изречение, с
което Лутер започва своя памфлет.
„Християнинът е свободен господар, който стои над всичко и не е подчинен никому. Християнинът е слуга, подчинен на всичко и на всеки.”
Тук свършва, бихме могли да я наречем, антиавторитарната фаза на Лутеровата реформация. „Не” на княза получава такава формулировка, че изведнъж князът
отново може да се възкачи на своя трон, така да се каже, през задната врата.
А ние, родените по-късно, които следваме текста, мислим, че присъстваме на
фокуса на илюзионист.
В абсолютистка Франция – една от непосредствените последици от религиоз-
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ните войни, за чието разпалване Лутер е дал своя принос, проблемът още повече
се изостря. Във Франция през целия XVII век преминава една идея като ужасяващо подозрение, веднъж като кошмар, друг път като методическа максима,
която произхожда от Рене Декарт: че мисленето не може да промени нищо друго
освен мислите. Третата максима в Разсъждение за метода гласи: „Моето трето
правило беше да се стремя винаги да побеждавам по-скоро себе си, отколкото,
съдбата и да променям желанията си, а не установения в света ред. И изобщо да
свикна с убеждението, че освен собствените ни мисли нищо друго не се намира
изцяло в наша власт, така че, след като по отношение на нещата, намиращи
се извън нас, сме направили всичко, което е по силите ни, онова, което не успяваме да направим, трябва да смятаме за абсолютно невъзможно за нас” (Рене
Декарт, Избрани философски произведения, С., Наука и изкуство, 1978, с. 264).
Разсъждение за метода е най-важната книга на своето време, в която травмата на Реформацията от авторитета най-накрая намира своето решение в един
нов субективизъм:
Аз мисля, следователно аз съществувам.
Този аргумент е стар, много по-стар от Декарт. Играе интересна роля още при
Николай Кузански и за един кратък миг се явява при Хераклит (в двайсет и шести фрагмент според изданието на Дилс). Интересно е мястото, което заема в
Декартовото разсъждение.
Неговото живо описание на Аза в своята самота, заобиколен от демоните на
скептицизма, реторично насочено към публика от образовани аристократи, макар и извън академията, достига апогея си в две кошмарни видения. Едното е на
т.нар. Deus Deceptor1: какво би било, ако всичко, в което вярваме, което смятаме за сигурно и гарантирано, в действителност не е нищо друго освен илюзии,
предизвикани от зъл дух, който ни кара да вярваме, че е бог. Не сме ли наистина
предадени в безпомощност на една подобна сила? Другото е подозрението, че
всичко би могло да е един сън, но въпреки това със същото качество.
Това, че всичко, което смятаме за истинно, би могло да е фантасмагория, предизвикана от един демон, означава, че всичко, което ни изглежда действително, би
могло да бъде развенчано от един вид непосредствено разкритие.
(Можем да си представим роман, в който подобни разкрития се случват едно
след друго, щом новата глава от време на време започва с думите: „Това беше
най-вълнуващият експериментален роман, над който Х. работеше от известно
време”. От подобно изречение още при първата му поява ще произтече фундаментална разколебаност в целия следващ текст.)
Ако е възможен такъв разлом във фикцията, какво ни гарантира, че и този
текст не е фиктивен?
1

Бог измамник (лат.). Б.р.
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Такова разкритие, което завинаги превръща току-що прочетения текст във
фрагмент, безапелационно затворен, в смисъл че неговата взаимосвързаност
вече не може да бъде открита, това е пробуждането.
Фактът, че има сънища и следователно пробуждане, което редуцира съня до
нещо завинаги непълно и несвършващо, е близо до подозрението, че и това е сън.
Аз се съмнявам. Аз мисля, следователно аз съществувам.
Т.нар. Cogito на Декарт (вероятно би могло да се назове аргумент на съмнението), често се чете като reductio ad absurdum: ако не съществувах, нямаше и
да се съмнявам в това, че съществувам. Следователно предположението, че не
съществувам, като че ли съдържа това, че наистина съществувам, и затова е
погрешно.
Въпреки това този аспект на аргумента проявява склонност да прикрива един
друг, който е също толкова важен. При Cogito за Декарт е най-важно преди
всичко да намери нещо, което не би могло да промени пробуждането. Голият Аз,
който се съмнява в своя Cogito-аргумент, е резистентен срещу съня и пробуждането по същия начин, както Лутеровата християнска душа е резистентна
срещу външна съпротива и външен крах.
Азът не се разкрива чрез пробуждането. Азът не се превръща във фрагмент.
Само когато е достатъчно гол, той остава все същият във всеки контекст.
По този повод трудно мога да устоя на изкушението да не разкажа един забавен
епизод с „пробуждането”, който се разиграва в 1662 г., 25 години след първото
издание на Разсъждение за метода. То е отпечатано за първи път в 1637 г. Сега,
в 1662 г., все още много младият Жан Расин пише на своя приятел и покровител
абат Льо Васьор, съобщавайки за едно еротично приключение, което завършва
с нещо като пробуждане. В църквата той вижда една определено красива млада
жена, започва да мечтае наяве за нея, но при излизане след литургията го връхлитат разочарование и отвращение, когато я вижда отблизо.
„Исках да видя дали не се бях заблудил в моята представа за нея и намерих повода за много удобен”, се казва няколко реда преди мястото, където той разказва
за разочарованието.
Интересното в този откъс от писмото, което заимствах, преобразено в модерна дреха в моя роман Смъртта на един пчелар2, разбира се, е заниманието на
Расин с обекта. В какво от човека се влюбваме? В завинаги недостъпната, тъй
да се каже, реалност, която представлява този човек, или в безкрайно по-лесно
постижимата и обозрима реалност, която представлява нашата представа за
обекта.

2

Ларш Густафсон, Смъртта на един пчелар, изд. „Хр. Г. Данов”, 1980.
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Какво обичаме: нашите идеали – в тяхната неразрушимост – или представите,
в които тези идеали се коренят? И които могат да бъдат опровергани.
Същата смесица от клаустрофобия и неохотно убеждение в това, че съмненията можело да се преодолеят само когато мислещият Аз бъде редуциран до
своята собствена действителност, формира с дистанция от 25 години зрелия
философ Декарт и все още незрелия драматург Расин.
Родството между начина, по който Декарт се аргументира в Разсъждение за
метода, и на Августин в неговите книги за Божия град и за свободната воля, е
разглеждано многократно от различни историци на философията, най-добре от
твърде рано починалия специалист по Ренесанса Леон Бланше. Този контекст
обяснява нещо и за връзката с Мартин Лутер.
Имаме работа с една от великите, основополагащи идейни традиции на европейската история.
Тук свободата не се смята за нещо, което може или не може да бъде осъществено в един определен, повече или по-малко естествен контекст, а за абстрактно
качество на един гол Аз, който без значение на това какво желае или предприема, винаги остава логически независим от един външен свят, който той може
само фрагментарно да докосне.
Какво се случва с теб, е в края на краищата морално безразлично. Напротив –
морално релевантно е как ти се отнасяш към това, което се случва с теб. Така
вероятно би могло да се обобщи учението за осъзнатата свобода.
Когато Жан-Пол Сартр, повлиян от Хусерл, Кирегор и както днес изглежда,
от философа на времето Бергсон и неговото учение за двата вида време (за
вътрешното свободно траене и външната, измерима и мъртва величина на времето), възкресява през 1943 г., под пълна немска окупация, в своето основно
философско съчинение Битие и нищо учението на Августин, това се случва в
книга от 700 страници, която по странен начин прави може би най-значимото си
изявление още в първите редове: Съвременната мисъл осъществи значителен
напредък, като сведе съществуващото до поредицата от явления, които го манифестират (Жан-Пол Сартр, Битие и нищо, т. 1, „Наука и изкуство”, С., 1994,
с. 67).
С други думи, съществуват два свята. В единия светът ни се манифестира
като нещо непосредствено дадено, той е като душата на Лутер, а в другия виждаме нещата отвън, скрити под завинаги непроницаемото магическо покривало
на тяхната манифестация.
В първия свят ние сме свободни, във втория – несвободни, и никога няма да можем да прокараме мост между – вътрешната – свобода на единия свят и несвободата на другия.
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Свободата, казва Сартр, не може да се опише. Защото тя няма същност (ЖанПол Сартр, Битие и нищо, т. 2, „Наука и изкуство”, С.,1999, с. 331). Дори самото название „свобода” е всъщност опасно, ако под него се подразбира, че то
препраща към някакво концептуално понятие, както това правят обикновено
всички думи. Ала не е толкова просто. Свободата на едно действие е качество,
което не може да се опише, точно както битието на един феномен не може да
се опише в качествени термини.
С други думи, тук се натъкваме на свобода, която е по-гола дори от Лутеровата
вяра отвъд всички дела и действия, по-гола от картезианския Аз, който повече
не може да бъде демаскиран. Свободата на Сартр е не-качество, което не може
да бъде дефинирано и назовано, ние го инвестираме в това, което се случва с
нас. Когато изберем да изпитваме страх от него, ние сме инвестирали нашата свобода в страха, ако изберем да сме смели и рационални, нашата свобода
(почти като безцветен цвят) е налична в този избор. Това, което Сартр има
предвид, се изяснява особено добре, когато той говори за „страсти”:
Моят страх е свободен и проявява моята свобода, аз съм положил цялата си
свобода в страха и съм се избрал да бъда страхлив при едни или други обстоятелства, но в друг случай аз ще съществувам като волеви и смел и ще положа
цялата си свобода в смелостта (Битие и нищо, т. 2, с. 342).
И тъй развитието на континенталната мисъл, което скицирах тук и което
най-точно бихме определили като августинистка линия, е причината един момент от проблематиката на свободата, а именно ситуационният контекст, все
повече да бъде изтласкан от сцената. Свободата става абстрактна, безцветна и постепенно всеобхватна.
Когато едно качество на света, като определени обстоятелства, към които
се стремим при определени условия, действително може да бъде осъществено,
свободата става качество на душата, на Аза, на емоцията. Тя става цвят.
В края на краищата голямата слабост на августинистката традиция вероятно
е в това, че тя не може да отговори нито на метафизическо, нито на психологическо равнище на кардиналния въпрос, който книга Изход на Библията поставя толкова отчетливо: могат ли несвободни хора да имат свободни мисли и
чувства?
Превод от немски: Людмила Димова
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Свещеник Джордж Морели служи в църквата „Св. Георги” в Сан Диего,
Калифорния, в диозеца на Антиохийската православна църква, от 2002 г.
Ръкоположен за свещеник през 1973 г., преди това той служи в църквата към Антиохийската патриаршия в Бруклин, Ню Йорк. Израства в
Ню Йорк в католическо семейство, но по-късно преоткрива православните корени на своята майка. През 60-те години, по време на следването си, среща отец Александър Шмеман, който го посъветва да приеме
православно свещенство. Наред с изучаването на догматическа теология и църковна история, Джордж Морели учи антропология и психология,
а през 1975 г. защитава докторат по клинична психология. Освен свещеник той е и лицензиран клиничен психолог и брачен консултант, автор на множество статии, публикувани на интернет страницата www.
orthodoxytoday.org. Настоящият текст, част от по-голяма поредица за
проблемите в семействата, се публикува с незначителни съкращения.

Джордж Морели

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ДОБРИЯ БРАК:
СВРЪХЗАВИСИМОСТТА
Човек по-праведен ли е от Бога? И мъж по-чист ли е от своя Творец? Ето, Той
и на слугите Си не доверява и у Ангелите Си съглежда недостатъци: толкова
повече у онези, които обитават жилища от кал, чиито основи са прах и които
се изтребват по-скоро и от молец. (Иов 4:17-19)
На пръв поглед изглежда, че светите духовни Отци на Църквата не говорят за
свръхзависимостта – важен случай сред брачните проблеми, открит от изследователите, изучаващи междуличностната динамика на брака (Beck, 1988; Burns,
1985; Gottman, 1999). Но по-внимателният поглед към учението на св. Отци разкрива дълбокото интуитивно разбиране за човешката природа и отношенията,
които преобладават в този вид брачни разстройства.
Св. Таласий например казва: „Нашият Господ Иисус е дал светлината на всички
човеци, но тези, които не вярват в Него, носят в себе си само тъмнина”. Хората със свръхзависимост изпитват безпокойство и напрежение, когато сами
трябва да вземат решения. Те се чувстват сигурни, когато другите вземат
решения вместо тях. В поведенческо отношение те се чувстват безпомощни
и зависими. Съпрузите, които страдат от свръхзависимост, често очакват от
своя партньор потвърждение на своите решения за настоящи действия и възможни бъдещи цели. Често те се чувстват по-сигурни, ако следват решенията
на партньорите си, а не своите собствени, и това може да се простира както
към всекидневни дейности като свободното време или хранене, така и към из-
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бора на житейски цели като професия и работно място. Това поведение може да
бъде окачествено като „живот в тъмнина”.

Психологическо разбиране
Когнитивният клиничен психолог Албърт Елис (Ellis, 1962) въз основа на клиничните си проучвания определя тази „необходимост”, преди всичко като „ирационално разбиране, което предизвиква емоционално разстройство”. Той дефинира
тази ирационална нагласа като: „Идеята, че човек трябва да бъде зависим от
другите и се нуждае от друг, по-силен човек от самия себе си, на когото да
разчита”. Елис изтъква, че „свободата и независимостта са фундаменти на
нашето общество”.
Тази форма на психологическа зависимост от друг човек, изразена в търсенето
на абсолютна подкрепа, противоречи на разбирането за стабилна и здравословна самоидентификация. Докато сътрудничеството и взаимната подкрепа между
хората в нашето сложно общество подпомага дейности като общуването, производството на блага и услуги, транспорт и т.н., не може да се приеме за разумна необходимостта от увеличаване на тази взаимна зависимост до степен
да бъдат прехвърлени на други хора изборите, които по правило принадлежат на
самия човек.1
Клиничните когнитивни изследвания на Бек (Beck, 1976) изброяват осем когнитивни деформации, свързани с емоционалните разстройства, включително безпокойството и страховете, характерни за свръхзависимостта:
Избирателно изключване: фокусирането върху едно събитие и изключване на
останалите. Свръхзависимият съпруг може да се фокусира върху дадено настоящо решение, което се страхува да вземе, като пренебрегва успешно взетите
решения в миналото. Например Джак се измъчва от идеята за пътуване до Хаваите, въпреки че последните негови предложения са били приети с радост от
съпругата му Джил.
Произволно заключение: достигане до заключение, неподплатено от факти в неясна ситуация. Джил би искала да се запише на курс по грънчарство за възрастни. Тя може да стигне до заключението, че съпругът  няма да бъде съгласен,
тъй като ще сметне нейното решение за глупаво.
Персонализация: интерпретирането на по-общо събитие в преимуществено лична рамка. По време на тържество, Джил чува някой да казва: „Човече, хората
понякога взимат наистина глупави решения в живота си”. Тя незабавно персонализира това изказване, приемайки, че то е било насочено тъкмо към нея.
1

Необходимо е да бъдат взети под внимание специални фактори като „реалистичните” нужди на хора с
увреждания. Но дори в тези случаи „философията на лечението” трябва да има за цел максимализацията на
тяхното лично действие – „какво индивидът може да направи за себе си”. Под внимание трябва да бъдат взети
и културните фактори, тъй като това, което е „зависимо” поведение в една култура, може да бъде нормативно
в друга.
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Поляризация: разбирането и интерпретирането на събитията в полюсите на
всичко или нищо. Джак смята, че Джил ще го сметне за „лош” (а не за „добър”)
съпруг, ако не приеме новото предложение, което е получил в работата си. Той не
разбира, че тя може да се отнася благосклонно към много други негови решения.
Съществуват много степени между „добро” и „лошо”.
Генерализация: склонността всичко да бъде виждано в категориите „винаги” и
„никога”. Джил става изключително напрегната при вземането на решения. Тя
смята, че никога няма да може да прави нещо самостоятелно, защото се страхува, че има опасност Джак да я напусне (произволно заключение). Нейното безпокойство и сигурност водят до развитието на последващи защитни механизми,
все по-голямо дистанциране от съпруга  Джак, което допълнително отслабва
техния брак.
Взискателно очакване: убеждението, че съществуват закони или правила, които
винаги са валидни. Джил смята, че трябва да бъде зависима от съпруга си Джак,
защото той е толкова силен, а тя има нужда от тази сила. Това е много близко
до „ирационалното разбиране”, описано от Елис (Ellis, 1962).
Катастрофичност: разбирането, че нещо е по-лошо, отколкото то е всъщност.
Например Джил смята, че ако вземе грешно решение, ще бъде ужасно, почти
краят на света.
Емоционално съждение: преценката, че чувствата на хората са факти. Джак си
мисли, че ако приеме новата позиция в работата, новият му началник няма да го
хареса. Когато го попитат как може да знае това, Джак отговори: „чувствата
ми винаги са верни”. Той не можа да осъзнае, че макар чувствата да са реални,
те не могат да гарантират дали нещо е вярно или не. Обяснявам на моите пациенти, че колкото и силно хората да са „чувствали”, че Земята е плоска, когато
Колумб отплава, той доказва, че тя е кръгла. Чувствата не са факти.

Психологически последици
Последиците от свръхзависимостта са тънко уловими. От една страна, откритият конфликт е избегнат, но цената за това е един свръхзависим партньор,
който изневерява на „своите същински вътрешни желания и предпочитания” и
губи уважението на партньора, който взима решенията. Зависимите съпрузи
възприемат себе си като непълноценни и страдат от загуба на здравословна
самооценка. (Morelli, 2006, a, b, c). Така се ражда порочният кръг на свръхзависимостта, тъй като постоянното упование на съпругата или съпруга (или на
другите, приемани за „силни”) води до още по-високи нива на зависимост. В даден момент дори простите избори и другите постъпки, на които този човек е
способен, са делегирани на другия съпруг. Това е особено характерно в случаите,
когато свръхзависимостта се простира до такива лични сфери като избора на
дрехи, които да бъдат купени или носени, или дори каква паста за зъби да бъде
използвана.
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Възможностите за приучване към взимане на решения и за предприемане на нови
действия са изгубени от свръхзависимия индивид. Това отново задълбочава порочния кръг на зависимостта.

Психологическа намеса
Зависимият съпруг трябва, на първо място, да разпознае и разбере своите ирационални убеждения и когнитивни разстройства. След това този съпруг трябва
да започне да дискутира и преструктурира тези разстройства. В този процес
полезно е намирането на отговор на три въпроса:
Къде са доказателствата?
Има ли други гледни точки към ситуацията?
Дали тя е толкова лоша, колкото изглежда?
Добра отправна точка, предложена от Елис, е изследването на вкоренената
представа, „че човек трябва да зависи от другите и се нуждае от някой по-силен
от себе си, на когото да разчита”. Например зависимият съпруг може да потърси „доказателства или свидетелства” за тази своя ирационална необходимост.
Тук могат да бъдат опитани и други възможности. В подобни случаи от полза
може да бъде задаването на въпроса (при необходимост, с подкрепата на сертифициран специалист по психично здраве): „Имало ли е момент, когато не съм
бил със своя партньор и сам съм взел сериозно решение?”. Забелязал съм, че в
началото пациентът се фокусира върху някои свои лоши решения от миналото,
но с повече упоритост след това достига до множество добри решения. След
това като терапевт или като свещеник питам пациента какво научава от тази
нова информация и интерпретация.
Всяко едно от когнитивните разстройства трябва да бъде предизвикано и преобразувано по съответния начин или от самите зависими съпрузи, или в по-тежките случаи – под ръководството на обучен професионалист. През това време
е необходимо да бъдат извършени и оценени определен брой „домашни задания”.
Веднъж към мен за брачен съвет се обърна една двойка, в която съпругът страдаше от сериозна зависимост. Една от страните на тази зависимост беше, че
той не можеше да си купи никаква дреха без присъствието и одобрението на
своята съпруга.
Преди да определим домашното задание, трябваше да постигнем съгласие по
някои факти. Първо, че 5 долара е малка сума в съвременното общество. След
това се съгласихме, че 5 долара са скромна инвестиция в неговото психологическо и брачно благополучие. След това му поставих задача да отиде до магазин
за мъжки дрехи и да си купи вратовръзка. Естествено, той изпитваше съпротива, но се придържахме към фактите, по които вече имахме съгласие. Също така
преподредихме и другите негови погрешни представи, стигайки до следните изводи: че в миналото е взимал решения, че няма доказателства съпругата му да
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не е одобрила това негово решение, че това няма да бъде краят на света, че винаги може да се поучи от избора си на стока и да опита отново и т.н. Колкото
и просто да изглежда, това беше началото на намирането на успешно решение.

Упражнение в настоятелност
Друг метод, доказал своята ефективност при свръхзависимостта, е упражняването на настоятелността (Wolpe, 1958). Настоятелността може да бъде определена като открит и честен обмен на реални чувства по социално приемлив
начин, като в същото време се взимат под внимание емоционалните реакции,
благото и добруването на другия. В упражняването на настоятелността трябва да бъдат усвоени и практикувани два паралелни принципа. Това са принципите
на минималния ефективен отговор и ескалацията.

Първи принцип: минимално ефективен отговор
Минималният ефективен отговор означава да бъдат употребявани думи, които
не са обидни и са социално и духовно приемливи. Паралингвистичните (като липса на колебание, нивото на интонацията, лекота на изказа), както и невербални
фактори (визуалният контакт, изражение на лицето, позата) са важни неща,
върху които трябва да бъде работено. Една съпруга би могла да се обърне към
съпруга си: „Скъпи, винаги се съобразявам с твоето мнение за дрехите, които
купувам, но тъй като за мен е истински важно да се справя сама, днес ще отида
без теб”. Тя може да утвърди своето мнение, като започне разговора без колебание, с обичаен тон, гледайки съпруга си в очите, седнала или изправена срещу
него. (Kelly, 1955, Morelli, 2006 d).

Втори принцип: ескалация
Понякога посланията, отправени в хода на нормалното общуване, са пренебрегвани, не срещат отговор или дори са посрещани агресивно. В тези случаи е необходима ескалация в избора на думи и паралингвистичните послания от страна
на говорещия. В горния пример, ако желанието на съпругата сама да купи дрехите си срещне съпротива, тя може да отговори с твърд, но не ядосан тон: „Джак,
наистина не ми е приятно, когато ми говориш по този начин. Имам правото
сама да взимам решенията си за собствените си дрехи, така че днес ще обиколя
магазините сама. Съжалявам, че съм толкова категорична по този въпрос, но
разговорът приключи”. Ако той се отнесе благосклонно към този начин на общуване, тя може да реагира със задоволство: „Благодаря ти за разбирането”. За да
подчертае липсата си на раздразнение, тя може да се отнесе благосклонно по
следващия въпрос, който съпругът  повдигне (стига да не става дума отново
за купуване на дрехи). Но ескалацията не винаги работи, тъй като необходимо
условие за успех е готовността на говорещия да продължи да следва своя план
дори и без одобрението на партньора. Във всички случаи контролирането на
гнева, преминаването на приемливите граници и липсата на Христолюбиво милосърдие трябва да бъдат избягвани.
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Терапия чрез фиксирани роли и поведенчески повторения
В клиничния и пастирски опит съм открил, че най-голяма полза имат предварително разиграните сценарии. В такива случаи използвам програми, които прилагат техники с ролеви игри (като описаните от Kelly, 1955, Morelli, 2006b),
или стратегиите за поведенческо повторение (препоръчани от Bandura, 1986
и Ellis, 1962). В началото се опитвам да накарам пациента да си представи
ситуацията, в която трябва да вземе независимо решение. Обръщам внимание,
че целта е да изразят своите чувства и виждания и че не е задължително другият да се съобрази с тяхното желание. Следвайки метода на Bandura (1996),
според който въображаемата репетиция преди същинското действие увеличава
ефективността на ролевата игра както в офиса, така и в реалния живот за
формирането на категоричните мнения, които трябва да бъдат отстоявани,
пациентите първо упражняват своите действия във въображението си, а след
това, заедно с мен, практикуват ролева игра.

Големият противник
Сред когнитивните разстройства, споменати по-горе, произволното заключение
чрез четене на мисли е най-големият противник на твърдостта. За съпруга,
който се опитва да се пребори със свръхзависимостта, четенето на мисли
представлява опит без някакви доказателства да разбере какво другият мисли и чувства (Morelli, 2006d). Свръхзависимият партньор обикновено мисли, че
другият ще се разсърди или ще го съди. Но тъй като е невъзможно да знаем
състоянието на ума, мислите или чувствата на другите хора, неувереният човек вписва в това пространство собствената си интерпретация. Склонен е да
интерпретира двусмислените сигнали въз основа на своите лични мнения, мисли
и чувства (Morelli, 2006 d). Посочените по-горе въпроси, обект на спор, може да
помогнат за отхвърлянето на тези ирационални интерпретации.
Ако не бъде възпряно, четенето на мисли лесно се разгръща в поредица от ескалиращи сценарии, които нямат връзка с реалността. Единият сюжет се превръща в основа за следващия, като тази прогресия става все по-застрашителна
и обикновено кулминира в емоционална парализа, бездействие и продължаваща
свръхзависимост.

Практическо приложение
Като домашно задание на пациента е поставяна задача да опита множество
настоятелни отговори въз основа на метода на пробата и грешката. На последващите сеанси резултатите се оценяват, а процесът става по-изтънчен. Въображаемите и поведенческите повторения включват и определена практика или
нюанси в паралингвистичното ниво на общуването: бързина на отговора, височина на гласа и интонация, трудности в говора (като заекване), визуален контакт,
лицево изражение, жестове и стойка (наклон на тялото – напред, назад, отпуснато или стегнато и т.н.). Пациентите споделят, че усещат по-малко гняв и
притеснение и чувстват по-голяма сила и увереност, след като получат тези
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умения за настоятелност. Споделят, че са все по-съгласни с терапевтичната
програма, колкото повече напредват в преодоляването на свръхзависимостта.

Духовни последици
Зависимостта е характерна за децата. Независимостта – съблюдаването на
Божията воля – е характерна за възрастните. Този извод е изказан и от св.
ап. Павел: „Когато бях младенец, говорих като младенец, мислех като младенец,
постъпвах като дете; когато станах мъж, изоставих младенческото” (1 Кор.
13:11).

Св. Йоан Лествичник: за малодушните страхове
21 стъпало от „Лествицата” на св. Йоан Лествичник е озаглавено „За малодушната боязливост”, която той описва по следния начин: „Боязливостта е младенчески нрав в стара тщеславна душа. Боязливостта е отклонение от вярата в
очакване на ненадейни беди”2.
Боговдъхновеният Свети отец отбелязва: „Страхът е въобразявано отпреди нещастие; или иначе страхът е трепетно чувство на сърцето, тревожно
и скърбящо от представата за незнайни злополучия. Страхът е лишаване от
твърда надежда”. В съдния ден всички ние ще застанем пред Христовия престол.
Нашата отговорност пред Христос е индивидуална отговорност. Както св. ап.
Павел казва: „Всеки ще отговаря сам за себе си пред Бог” (Рим. 14:12). Не мога
да си представя нашият Бог да бъде доволен, ако един свръхзависим партньор
застане пред Него и каже: „Не можех сам да решавам кое е добро и кое лошо,
правилно и грешно. Страхувам се да взимам собствени решения и затова оставих решенията на моя съпруг”.
Св. Йоан Лествичник пише: „Ако ти макар и малко отстъпиш на тая детска и
достойна за осмиване страст, то тя ще остарее с тебе”. А в книга Притчи
Соломонови (25:19) се казва: „Каквото е строшен зъб и разслабена нога, такова
е надеждата на безнадежден (човек) в злочест ден”.

Словото на нашия Бог за упованието на другите
Една от притчите на нашия Бог, предадена от св. ап. Матей, на пръв поглед
няма нищо общо със свръхзависимостта, но с Божията помощ тя може да бъде
разбрана като неоправданото упование на другите:
„Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а
петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе
си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;
2

Преподобни Йоан Лествичник. Лествица (Стълба за духовен живот). Превод: Нюйоркски митрополит Йосиф.
Синодално издателство, 1982 г.
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и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се
чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия
девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък
отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете
у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После
дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни! А той им
отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий” (Мат. 25:1-13).
Също както всяка от девиците е била отговорна да има масло за своя светилник, така и всеки партньор в благословения брак e отговорен за собственото си
спасение пред Бог. Девиците, които разчитат на другите, не са разпознати от
младоженеца и не са допуснати на сватбата. Маслото, за което говори Господ
Иисус Христос в тази притча, може да бъде видяно и като символ на психично-духовната независимост, която всеки съпруг трябва да има в брака. Метафорично казано, маслото се състои от решенията, свързани с личната област от
живота, и от моралните избори за следване във всичко на Божията воля.

Духовна намеса
Благодатта на брака
Благословената брачна двойка, посветена на Христос и Неговата църква, получава допълнителна подкрепа от Божията благодат посредством благодатта,
която получава при брачния благослов. Не без основание, след като споделят
Чашата по време на отслужването на православния брак, светите мъченици,
водили праведна битка и получили своите „венци” благодарение на силата си, са
призвани да се молят на Бог от името на двойката. За да получат силата на
мъчениците, всеки от съпрузите трябва да се помоли: „Господ е моя светлина и
мое спасение: от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се
плаша?” (Пс. 26:1). „Господ е моя крепост и мой щит; Нему се уповаваше сърцето
ми; и Той ми помогна” (Пс. 27:7).

Упование единствено в Христа
Нашата сила, надежда и упование трябва да бъде в Христа и само в Него. Псалмопевецът го казва красиво:
„Не се надявайте на князе, на син човешки, от когото няма спасение. Излиза духът му, и той се връща в земята си: в оня ден изчезват (всички) негови помисли.
Блажен, комуто е помощник Бог Иаковов и чиято надежда е у Господа, неговия
Бог” (Пс. 146:3-5).
Всеки човек, без значение жена или мъж, ще застане сам пред Христос и никой
„син човешки”, нито съпруг или съпруга няма да бъдат до него.
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Духовно преображение
С личността, победила свръхзависимостта, трябва да се случи духовно преображение. Това преображение трябва да представлява metanoia (промяна на
съзнанието). Признание за състоянието на отделеност от Бог, от тъмнината,
фокусирана върху света, а не върху Бог. Метаноята обикновено е свързана с
мистерията на Тайнството на изповедта, чрез която се помиряваме с Бог и
лекуваме нашите слабости. Това е изискване, за да бъдат опростени греховете;
човек не само трябва да признае вината си и да поиска опрощение, но и да промени фокуса си на мислене и да се посвети на Христос.

Отвъд брачния проблем
В началото на тази статия се отбеляза, че свръхзависимостта е пречка пред
добрия брак. Сега вече стигнахме до разбирането, че тя е не само пречка пред
благословения православен (и християнски) брак, но и пред нашия съюз със самия
Бог. В името на техния брак и на тяхното спасение, двамата съпрузи е необходимо да превърнат в своя молитва думите от Псалтира: „Който живее под
покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу:
Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой. Комуто се уповавам!” (Пс. 90: 1-2).

Нашата „декларация за независимост” се основава на Бог
Св. Паисий Светогорец (Ageloglou, 1998) пише: „Трябва да правим това, което е
постижимо за хората; останалото, което е извън нашите сили, трябва да бъде
оставено в Божиите ръце”. А на друго място светият монах повтаря: „… трябва да отхвърлим каквато и да било форма на светска подкрепа или човешка надежда и с чисто сърце, непоколебимо и доверчиво да посветим съзнанието си на
Бог. След това Христовата благодат изведнъж ще изпълни душата ни”. Съпрузите и всъщност всички, женени или самотни, ще получат своята независимост
и спасение само чрез зависимостта си от Бог.
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HOMO PSYCHOLOGICUS И
ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК НА ВЯРАТА
Аз сътворих – казва Господ – прекрасно тяло; на теб ти давам
власт да направиш нещо по-добро; да създадеш прекрасна душа
Св. Иоан Златоуст

Психологията на развитието на личността заема значителен дял в психологическата наука поради колосалния по обем емпирично-експериментален материал
и системни изследвания с теоретична и практическа значимост за много области в съвременната хуманитаристика. Така богатството от научни концепции
с интердисциплинарен характер поставя психологията на развитието не само в
основата на педагогическата психология и социологията, но и на психологията
на религията, на пастирското богословие и пастирската психология. Разработването на тази проблематика в критико-аналитичен съпоставителен дискурс
обаче неизбежно откроява разграничителните линии в духовното и психофизичното развитие на личността в два вектора. Един път така, както те са изследвани и обяснени в емпирично-експерименталната психология, и втори път – в
съответствие с дълбинния духовен опит и практика на личността в еклезиалната общност като смислово формиращо целеполагане и нов жизнен проект.
При първия вектор: рационализираните парадигми и схеми на интерпретация
биха ограбили свръхемпиричното начало и незримата метаистория на онтологичната духовно психофизична триизмерност на човека, ако умъртвяващата
сциентистка логика не би се оказала безсмислена и безсилна при втория вектор:
пред реалността на изпълващите всичко с екзистенциалния си смисъл истини на
вярата. В това отношение става въпрос за развитие в ново, неизмеримо по-висше измерение, което преодолява еднолинейността на homo psychologicus („хоризонталния човек”) и открива безгранични възможности за човешкия потенциал
в направление, заложено в автентичната му изначална природа като Imago Dei.

Аналози във възрастовите периоди на човешкия живот
Православните антропологично-психологични концепции за психичното развитие – в техния духовно-алегоричен и психосоматичен контекст – са неразривно
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свързани с многообразието и богатството на преживяванията, съпътстващи
жизнения път на човека. Целият духовен процес на посяване на семена, зараждане, израстване, съзряване и даване на плод се осъществява в живота на
човека, откликващ на призива за превъзмогване на тъмните начала на злото и
греха и за разгръщане на вложената в него възможност за богоподобие. Така
истинското духовно развитие и съзряване като класически образ се разкрива в
притчата на Иисус Христос с алегорията за житното растение, което израства от посятото семе, съзрява и дава своя плод. Светите апостоли, от своя
страна, използват друга аналогия за изобразяване на личностното развитие в
Църквата, включваща идеята за човешкото развитието с неговото зачатие,
раждане, израстване, възмъжаване и трудова дейност (срв.1 Кор. 3:1; Еф. 4:13-14;
Евр. 5:12). В генетичната си зададеност човешкият живот протича в четири
възрастови стадия на развитие: детство, юношество, младост и зрялост. Нещо
подобно става и в духовния живот на вярващия. След духовното раждане също
следват четири духовни степени на развитие или четири духовни възрасти:
духовно детство, духовно юношество, духовна младост и духовна зрялост. Тази
периодизация има предвид и св. Иоан Богослов, когато пише: „Пиша вам, чеда,
защото ви са простени греховете заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте
лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца” (1 Иоан. 2:12-14). В случая
се разкриват четири духовни възрасти, но би могло да се предположи, че става
въпрос за обикновени възрастови различия. Никъде обаче библейският текст не
свързва директно духовното състояние с определена жизнена цикличност, защото както в напреднала възраст някой може да се окаже духовен младенец,
така и обратно – млад човек може да бъде духовно зрял християнин. Духовният
живот на вярващия би могъл да се изрази също и под формата на три етапа на
духовно развитие и израстване, характеризирани като: начало на религиозната
вяра, формиране на личността в еклезиалната общност и пределна цел – „theosis
(обожение)”. В подобен подход от богословска гледна точка класически е възгледът на св. Григорий Богослов за трите вида раждане на човека: първото е
биологичното раждане по плът, второто е при св. тайнство Кръщение в благодатта на Св. Дух, а третото се постига в свободно самоопределение по пътя
на богоуподобяването чрез покаяние и пречистване на Божия образ, помрачен от
греха.1 Ако първото раждане е от родителите, второто е от Бога, то в третото човекът пресътворява сам себе си, за да достигне до състояние, където да
преоткрие и да се прероди за истинския живот в най-красивата му и съвършена
форма – живота в Христос.

Фундаментални различия в понятийно-категориалния
апарат
Включването на духовния вертикал при подхода към личността – в съответствие с православната антропологично-психологична тримерия – означава напълно ново съдържание на основни понятия и категории, поради което става
1

Срв. Св. Григорий Богослов. Слово 40. На Святое Крещение. Творения, ч. 3. Москва. 1884, с. 260.
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въпрос за духовен ум, духовна воля, духовни чувства2. Освен това феноменологично се борави и с духовно съзнание и интенционалност, духовен опит, духовна
дейност, духовно общение, духовни способности.3 Така включването на духовното измерение на психичното в съпоставителен план с емпирично-експерименталната (светска) психология намира израз в следната понятийно-категориална
диспозиция и съответните  фундаментални различия:
При генезиса и онтологичния подход към човешката природа. Предмет на секуларната психология: това е човекът като продукт на еволюционното развитие
на природата с неговата смъртна психосоматична и детерминирана същност.
Предмет в православната антропологично-психологична традиция е сътвореният от Бога човек в онтологичната тримерия „дух – душа – тяло”. Така човекът
като образ и подобие на Бога е надарен с безсмъртна душа, която е свръхемпирична даденост. Предмет на секуларна психология е човекът с неговата
психика, изследвана и интерпретирана като чисто природна даденост. Предмет
на православната антрoпологично-психологична традиция е духовният човек в
цялостност и единство на три реалности: соматична, психична и духовна. И
нещо повече: духовното съзнание – съзнателният „аз”, мислещият „аз”, духовната личност като творец на културата – не е последната степен във фундаменталните различия, защото Imago Dei предполага метафизично ядро на „аз-а”
в най-дълбинната психична същност на човека. Тази същност е абсолютно недостижима за емпирично-експерименталните методи на ирационалната  рефлексия и поради това остава извън обсега на секуларната психология. Тази същност е метафизична и метапсихична и във всичките  смисли има някое „мета”,
указващо на нейната трансцендентост. Тук само Откровението и мистичната
интуиция са в състояние да очертаят пътя към тази битийна пределност.4
Или казано на богословски език: не може да има никаква съизмеримост между
абсолютното Битие на Бога и тварната същност на психофизичното битие на
човека. Възможното в случая диалектическо съвпадение на противоположностите (coincidentia oppositorum) може по-скоро да се характеризира като суплементарно, защото то има уникалното си направление и обяснение единствено и
изключително само в религиозния опит: богословски погледнато – то протича
от Бога към човека; от гледна точка на психологията – посоката на движение
е от човека към Бога.5
Така поставеният в този контекст въпрос намира дефинитивното си решение
в диалога между тези два търсещи се полюса. Защото става дума за действителна среща в духовния опит. От една страна – на изразяващата се с научната
2

Срв. Евлампиев, И. И. Идея целостности человека. – В: Сборник Антропологический синтез. СПб. 2001, с.
307-349; Манеров, В. Х., Духовность человека как ценность и предмет психологии: Материалы международного семинара „Человек и его ценности в XXI веке”. СПб. 2002.http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38075.
php{Електронна версия, декември 2014 г.}
3

Срв. Знаков, В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры. – Вопросы
психологии. № /9, 1998, с.104-114 (переизд.: Психология духовности. – В: Хрестоматия. Липецк, 2002, с. 25-35).

4

Срв. Вышеславцев, Борис. П. Этика преображенного эроса. Москва. 1994, с. 284.

5

Срв. Schroer, H. Die Denkform der Paradoxalitaet als theologisches Problem, Göttingen: Vandenhoesk & Ruprecht. 1960, S.45.

100

2016 / брой

5 (112)

психологична терминология копнееща за Бога личност и от друга – формулирано
с езика на богословието – тогава, когато Бог посещава Своето творение човека.
Така научно-богословският подход към диалогичната същност на личността в
психологията на религията установява и разкрива същностния паралел на връзката  с Бога:
a) онтологично – човекът има битието си и съществува единствено в съотношението си спрямо Бога и защото Бог установява контакт и встъпва в диалог
с него;
б) антропологично – възможността за това диалогично съотношение е следствие на дълбинно заложената богообразност в човека;
в) религиозно-психологично – тази връзка намира израз в обстоятелството, че
Бог се обръща към човека с „ти” и което е още по съществено, че и човекът
от глъбините на душата си в духовния си опит може да отговори на Бога: „Ти,
Боже мой!”;
г) екзистенциално – фактът, че човекът е образ и подобие на Бога, преди всичко
става явно в състоянието общение (koinonia) с другия, при което Бог е вечното
„Ти” за човека.6 Поради това и в съвременните специализирани изследвания на
библейската антропология (Кл. Вестерман, В. Шмидт, Х. Волф) се възприема и
се прилага с евристичен потенциал за образа Божий и богоподобието на човека
формулата понятие за отношение (Relationsbegriff)7, при което личността се
определя като ставащо, осъществяващо се отговорно в свобода и творчество
личностно битие – център на всяка перспектива в конституирането на собствения „аз” и на света.8 „Ние съществуваме като ипостасен отговор на Божия
зов за осъществяване на нашето битие като връзка с Него.”9 Това обстоятелство разкрива и едно ново, изключително измерение: единствено в корелацията
„Бог – човек” личността добива и има абсолютна ценност и автентичност,
необусловени от никакви детерминиращи начала и фактори и поради това тя се
възприема като висш духовно-нравствен идеал и уникална ценност.
Това е християнската антропологична основа при разрешаването на познавател6

Срв. Buber, Martin. „Ich und Du.”, Stuttgart. 1995;Rutsche, Markus. Die Relationalität Gottes bei Martin Buber
und Joseph Ratzinger, Heidelberg. 2008, S.7-9; Grimme, Hans-Werner.Ich – Du – Ewiges Du: religionsphilosophische
Aspekte der Dialogik Martin Bubers, Stuttgart, 2002.

7

Срв.Westermann, Claus. Genesis. Bd. I: Genesis 1-11 (BK I/1). Teil 1: Gen 1-3. Neukirchen-Vluyn:Neukirchener,
1999.;Goerg, Manfred. Das Menschenbild in der Priesterschrift.- In: BiKi 42, 1987, S. 21-29; Gross, Walter. Die
Gottesebenbildlichkeit des Menschen im Kontex der Priesterschrift. – In: Theologische Quartalschrift (THQ),
161, Tuebingen. 1981, S.244-264;Ockinga, Boyo. Die Gottesebenbildlichkeit im alten Aegipten und im Alten
Testament,Wiesbaden. 1984;Schmidt,Werner H. Anthropologische Grundbegriffe im Alten Testament.- In: Evangelische Theologie, 24, 1969, S. 374-388; същ. Gott und Mensch in Psalom 8.-In: Theologische Zeitschrift, 25,1969,
S.1-15.

8

Срв. Лосский, Владимир. По образу и подобию. Москва.: Издательство Свято-Владимирского Братства,
1995, с. 113.
9

Срв. Deissler, Alfons. Wer bist Du, Mensch? Freiburg. 1985, S. 11-16.
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но-аналитичните задачи за изследване стадиите на развитието на религиозната вяра. Тази методология определя и критериите за абсолютното върховенство
на теоцентризма и христоцентризма над автономния антропоцентризъм, както
и приоритета на вярата в Бога над разума, а също така и за доминацията на
богословската рефлексия над сциентистския подход при осмисляне на емпирично-експерименталните данни в научната психологична теория. Ето защо в това
направление антропологичните и психологичните принципи са конституирани от
божественото (свръхемпиричното) към тварното (емпиричното) – или образно
казано, „от горе надолу” – в истинската им контекстуализирана теоцентрична,
христологична и антропологично-психологична парадигма. Така същността на
човека е потърсена не във физичното начало, не в материята, от която той е
създаден, или в детерминацията на природните начала и фактори, но в Първообраза, според Който той е сътворен и към Който отделната личност се стреми в духовно-нравствено усъвършенстване и в търсене на по-съвършени форми
на организация на личния и социалния живот.
Това е основната методично-разграничителна линия, която се следва в психологичния анализ на развитието на личността, в интерпретирането и крайните
цели при стадиите на религиозната вяра и в търсенето на вечния смисъл на
човешкото битие.
При базисния смисъл на живота. В предмета на секуларната психология при
определяне целите на живота са в употреба термините самореализация, самоактуализация, индивидуация. Тук се имат предвид също възпитанието на характера и усъвършенстването на личността. При формулиране целите на живота
в богословската им рефлексия те се свързват със спасението на човешката
душа и пребиваване на еклезиалната личност в благодатта и в общността на
Църквата.
При категорията духовност. Предметът на секуларната психология включва
нравственост, свобода, творчество и автономна себереализация. В богословската мисловност духовността е живот в Бога.
При категорията личност. Предметът на секуларната психология е самореализацията на личността и разгръщането на природно заложения потенциал в човека. В православния антрпологично-психологичен възглед личността е не само
даденост, но тя е също така зададен и незавършен проект. Реализацията на
този проект е изпълнение на предназначението на човека в осъществяване на
идеала на богоуподобяването и в непознаващото граници съвършенство по пътя
на светостта.

Категориите личностно развитие и криза: разделителни
линии
Терминът „развитие” се използва широко и в православната антропология и психология, при която реализацията на човешката личност означава развитие на
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човешката свобода, любов към ближния и Бога и цялостно разгръщане на психичния потенциал по пътя на духовно-нравственото усъвършенстване, разбирано
като възходящ и безграничен процес на богоподобие. И това обстоятелство
пределно ясно очертава върховенството на духовния вертикал. „В християнската антропология формирането на личността се определя безусловно от определена крайна цел: достигане „до пълната възраст на Христовото съвършенство”
(Еф. 4:13), като това е естествено, защото без полагането на окончателна цел
и смисъл не може да се постави начало на развитието по пътя към създаване
на духовно зрялата и завършена личност. Определянето на крайна цел (telos)
на развитието е от ключово значение и разкрива различието между нехристиянската и християнската концепции за личността. Първата е концентрирана
единствено върху индивида, докато при втората се излиза извън рамките на
самоактуализацията и се поставя проблемът за достигане на все по-голяма
пълнота на безгранично съвършенство. Една от основните задачи на християнската антропология е да подходи диференцирано към всичко, което изопачава
истинския образ на личността, да укаже пътя към спасение и да посочи пътя
на духовното възрастване и единение с Първосъздателя (срв. Мат. 5:48).”10 В
тази взаимовръзка и протопрезвитер Василий В. Зенковски пише: „Цялото своеобразие на човешката душа се състои в безграничното  развитие”11, а в други
определения този процес се характеризира още и като „формиране, възпитание
и развитие”.12 „От зачатието си човекът е цялостно битие, което съдържа в
себе си соматично, психично-ноетично, социално и духовно измерение. Всички
тези части, както и човекът като цяло не са статично представени, а всяко от
тези измерения е в непрестанен процес на движение и промяна. Този постоянен
процес създава развитието на човека, в чиято основа се намира Божият план
за него.”13
Динамичната, взаимно преливаща жива неразривност на свръхемпирично и емпирично, на свръхвременно и временно в непосредствения психичен поток на
възприеманото и преживяваното от „аз-а” разкрива по оригинален образен начин
С. Л. Франк: „Стихията (потокът) на душевния живот като принцип, бидейки
връзка между идеалното битие и емпирично-предметната действителност, в
съответствие с определението на самото си съществуване по-точно е междинна област, която служи като опосредстващо звено между свръхвременното
и временното битие, намиращо се като че ли с единия си крак във всеразрушаващия поток на времето, а с другия – извън него. Взет във вътрешната си
природа, душевният живот не се намира нито тук, нито там, а заема особено
междинно място, което е надвременна слятост и единство на осъществяване,
10

Срв. Пенков, Д. Човешката личност: Битие във връзка или самоактуализираща се единичност. Ст. Загора,
June 5–6, 2008. Сборник доклади; вж. още интернет източник: http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/
THEOLOGICAL%20STUDIES/Penkov_Dimo.pdf {Електронна версия, декември 2013 г.}

11

Зенковский, Василий. Апологетика. Москва. 2002, с.70.

12

Срв. Шестун, Евгений прот. Православная педагогика. Москва. 2001, с. 405.

13

Иеротич, Вл. Христианство и психологические проблемы человека. Москва: Издательский совет Русской
Православной Церкви. 2009, с. 346 и сл. Виж също: Иеротич, Владета. Психотерапията в служба на Църквата.
http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100522/catid,281/id,15573/view,article/.{Електронна версия,
м. април 2013 г.}.
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сякаш е свързаност в едно живо кълбо на материал, от който може да се разгърне тънката непосредствена нишка на времето и едновременно с това да се
влее в централното единство на свръхвременността на „аз-а”.14
Човекът не е само биологично, но и духовно-душевно единно същество и в този
план следва ясно да се открои уникалният характер на животворящата роля
на Божията благодат. Тя е, която „дарява на човека неговото „природно” и „естествено развитие”, при което „той се разбира едновременно и като „открито
битие”, природно обладаващо в себе си „божествена искра”, и като личност, динамично ориентирана към по-нататъшно усъвършенстване в Бога”15. Така в този
смисъл преп. Максим Изповедник разсъждава за присъствието на Свeтия Дух в
света, като „съхраняващ съществуващото и животворящ всяко природно пораждане и развитие”16. Св. Григорий Палама и Ареопагитиките създават учението
за божествените „въздействия”, които първият нарича божествени „енергии”,
а вторите – „сили” (dynamis). В класическата православна богословска традиция
вместо тези термини се използва понятието „благодат”. Съгласно този възглед Бог проявява Себе Си в цялост и всецяло присъства чрез „dynamis” (сили)
в цялото творение.17 По този начин всеки човек според своята мяра битийно
черпи възможности за съществуване не само от природните си психофизични
ресурси, но и от енергиите, идващи от силата на Божията благодат. В пълна
сила измененията настъпват тогава, когато човек, превъзмогнал импулсите и
нагоните на анималната психичност, започне в дълбоко осъзната и целенасочена
богоустременост да върви по пътя на цялостното си духовно психосоматично
преобразяване и съвършенство, характеризирано със специфичния богословски
термин „theosis (обожение)”. Затрудненията, възникващи в християнската антропология и психология относно проблема за развитието, се свеждат основно
до необходимостта от съгласуваност с какви термини да се обозначи цялостното изменение, протичащо в човека, в това число и до значението на понятието
за „theosis”. Тук отец Иоан Майендорф използва термина „развитие”18. В духа
на неопатристичния синтез разбирането на това ипостасно отношение между
Първосъздателя и сътворения по Неговия образ човек е изяснено точно и ясно
от Владимир Лоски в категорично противопоставени екзистенциални опозиции,
определящи дълбинния смисъл на личностния растеж или падение: „Човекът, създаден „по образ”, това е личност, способна дотолкова да явява Бога, доколкото
нейната природа има възможност да се разкрива за проникващата в нея и обожествяваща я благодат. Поради това неотнимаемият от човека образ може да
стане или подобие, или безкрайно далеч от подобието. Това е процес, при който
се достига непосредствено до последните предели:
– до предела на единение с Бога, когато човекът, тръгнал по пътя на „обожение
14

Франк, С. Л. Реальность и человек. Москва, 1997, с. 189-190.

15

Срв. Майендорф, Иоан протопрезвитер. Византийско богословие. С., 1995, с. 176-177.

16

Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Москва.
1991, с.133-134.
17

Лосский, В.Н. По образу и подобию. Москва. 1995, с. 48-49 и 62-63.

18

Срв. Майендорф, Иоан протопрезвитер. Цит. Съч., с. 176-177.
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(theosis)” и по определението на св. Максим Изповедник става по благодат това,
което е Бог по природа;
– или до предела на последния разпад, наричан от Плотин „място на неподобието” (гр. „τοπος της άνομοιότητος, topos tes anomoiotetos”) и поместено в мрачните
бездни на ада.
Личната съдба на човека може да пътешества между тези два предела в историята на спасението, осъществявано за всеки от нас с надеждата във въплътения Образ на Този Бог, Който пожела по Своя образ да сътвори човека.19
Като алтернатива на положителните степени на възхождане и положително
развитие в света също така съществува и деградация, която не е основен, а
вторичен, паразитен процес. Този процес е зараза, болест, придобита вследствие от първородния грях. Както при болест, тук са възможни два изхода в
зависимост от това, коя е преобладаващата доминанта. В православната антропологично-психологическа традиция се постулира, че Източникът на живота,
на всеки растеж и изменение са Словото Божие и благодатта Божия. Следователно не става дума за саморазвитие, а само за взаимодействащо развитие
като синергия (съ-развитие). Така тук се борави със специфично разбиране за
понятието развитие, като се има предвид, че негов Източник са Божественото
Слово и Благодат, както и фактът, че от друга страна, то е обременено от
паразитирането на греха, който действа в посока на деградацията и регреса.
Природата на човека според православната антропология е динамична реалност,
а това означава, че тя е изменяща се и „пластична” същност.20 Библейската
метафора за този процес е стълбицата, видяна от библейския патриарх Иаков,
чийто завършек води в Царството Небесно (срв. Бит. 28:12-13). Тази стълбица би
могла да бъде типологично интерпретирана като библейски символ на развитие:
възхождане към по-високи нива на съзнанието и усвояване от личността на необятните висоти на духовния полет не само в индивидуалния жизнен път на човека, но и в историята на човечеството. При подобен херменевтичен подход се
приема, че в цялото „устройство” на човека е заложен изключителен потенциал
от възможности. В онтологичен план това е „реалност на такова битие, което в развитието си се стреми да премине към нови степени на съвършенство,
защото тази възможност е зададена още в акта на Сътворяването на човека
по образ и подобие Божии като проекция за съработничество с Първосъздателя.
Така развитието в християнската психология е същностно и изначално присъщо
за човешката психика, защото: „… изменяемостта не само не е чужда на душевния живот, но е и характерна нейна вътрешна страна… Бидейки в себе си
устойчиво свръхвременно единство, нашата душа в своята активност, в своето формиращо творчество приема характера на развитие, на последователно
осъществяване на стадии и състояния на душевното битие”21.
19

Лосский, Владимир. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие, с. 102.

20

Срв. Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви, с. 96.

21

Франк, С. Л. Реалность и человек, с. 190.
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Измененията обаче произтичат не по пътя на автономното саморазвитие, а
в съработничество с Бога. В Свещeното писание и Свещеното предание на
Църквата се срещат множество места, които на съвременен език биха могли
да се прочетат като описания на различни форми на развитие: възхождане по
„духовна лествица”, състояние на съзнанието и душата като етап към висш
стадий: осъществяване, формиране, растеж и усъвършенстване. За възможностите да се доусъвършенстват душевните способности свидетелства св. апостол Павел: „… Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; но кога дойде
съвършеното знание, тогава това „донейде” ще изчезне. Когато бях младенец,
като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице
с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат” (1 Кор.
13:9-12). Св. Григорий Нисийски характеризира развитието като осъществяване
и формиране на човешката душа: „Както за пшеничното зърно … казваме, че
то включва в себе си всичко, … така е и за човешкото семе. Там има душа, но
в началото тя е, както всичко друго, незабележима … душа – душевна дейност,
която възраства в човека, развива се”22. От своя страна св. Ефрем Сириец с
изключително одухотворен реализъм пресъздава особеностите на различните
стадии на развитието във възрастовата психология: „Както детето не остава
завинаги младенец, а с всеки изминал ден расте по неизяснените закони на природата, докато не достигне до съвършенството на мъжа, в пълнотата на формулираните чрез неговия разум понятия, така и роденият свише от вода и Дух,
не трябва да остава в духовно младенчество, а ежедневно трябва да пребивава
в подвиг, труд и с много търпение да се бори срещу противниците на духа, за
да преуспява и расте до достигане пълнотата на духовната възраст”23. Така въз
основа на направения анализ би могло да се направят следните заключителни
изводи на православния антропологично-психологичен подход към категорията
„развитие”, изложени в тезисен вид:
а) Развитието е разгръщане от възможност в реалност; то е проява и осъществяване на неизчерпаемия потенциал в битието на човешката душа като
образ и подобие Божие, заложен още в акта на сътворението.
б) Развитието предполага създаване на нови форми, изхождащи от вътрешни
причини, както и превръщане на по-елементарни форми в по-сложни психични
конструкти.
в) Понятието „развитие” е универсално: то се разпростира както върху природата, така и върху личността на човека, както на онтогенезата, така и на
историческия процес, както върху отделния човек, така и върху цялото човечество.
г) Развитието, когато става дума за природата на човека, има различни форми,
вече известни като традиционни termini technici в научната психология като са22

Св.Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб, 1995, с. 95-97.с.

23

Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 3.5-е изд. Сергиев Посад, 1912, с. 320.
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моосъществяване и формиране.
д) Развитието не е автономно саморазвитие, а взаимодействащо развитие, синергия и тук са съществени два момента:
– или самостоятелно негативно развитие на човека, отхвърлящ участието на
Бога и въздействитето на Божествения Логос и Неговата благодат върху човешкото естество;
– или волево участие на личността във взаимодействащо развитие – съразвитие,
синергия („една воля в творението, но две – в процеса на „theosis”, обожение).
е) Развитието е антиномичен процес. То се разгръща във времето, но паралелно
с това е и свръхвременно, защото дълбинният обуславящ смисъл на личностното развитие предполага цели, надхвърлящи емпирично даденото.
ж) Процесът на развитие е усложнен и обременен от паразитирането и деструкцията на греха.
з) Развитието съответства на Божествения замисъл за човека и на Божествената икономия (oikonomia), в които предварително е предузната възможността
от грехопадение на човека. Ето защо:
– Развитието има смисъл в изправянето, възраждането и обновяването на човешката природа, накърнена от грехопадението.
– Пътят на развитие не е линеен, а има много по-сложна траектория.
– Резултатът от процеса на развитие може да бъде екзистенциална опозиция
като състояние на обожение или като път на израждане, изразяващ се в деградация, регрес, падение и увреждане на човешката природа.24
– Решаваща роля за резултата в процеса на развитие има свободният избор на
личността между стремежа към Бога и пътя на богоотрицанието.25
При термините „самореализация и самоактулизация”. Предметът на секуларната психология е адаптацията към околната среда, социализацията, индивидуацията и преодоляването на психосоциалните кризи. В православния духовен
опит това е изследване на процесите на интроверсия и духовна концентрация,
стремеж към вътрешна свобода при очистване на съзнанието от привързаността към материалното, свързано с духовно възрастване и разкриване потенциала
на богоуподобяването. Същевременно християнският път за развитие и духовно-нравствено усъвършенстване на личността би могъл в известна степен да
24

Срв. Лосский, Владимир. Цит.съч., с. 102.

25

Срв. Миронова. М. Категория „развитие” в психологии и християнской антропологии. – В: Московский психотерапевтический журнал, №3, 2005,с. 75 – 98.
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бъде плодотворно осмислен на секуларен език, с които оперира и екзистенциално-хуманистичната психология.26 Тук обаче православната антропологично-психологична традиция внася напълно ново, по-възвишено и цялостно съдържание,
според което пределната цел на човешкия живот е спасението, докато в хуманистичната психология това е постигането на пълнота на самоосъществяване
в екзистенциално осмисленото битие… По пътя на спасението и християнинът,
и homo psychologicus, възприеман като „хуманистичния” човек, се стремят да
преодолеят различна по същността си дисхармония. За християнина това е
дълбинно психологичното противопоставяне в себе си между плътското и духовното, между божественото и бесовското начало. За човека в екистенциално-хуманистичната психология това са противоречията в сферата на ценностите и
смислите, на мотивите и потребностите на собствения „аз”27. И още: под християнска самореализация се разбира формирането на личността на християнина
като провиденциално осъществяване на Божия замисъл по отношение именно на
точно конкретен човек като абсолютна и незаменима ценност. Такова личностно формиране е свободна и творческа проява на синергийно сътрудничество на
самия човек с изпратената му благодатна помощ от Бога. То включва в себе си
разбирането и осъзнаването от вярващия човек на собственото му християнско
призвание, приемането му като висш идеал и търсене на пътища за неговата
реализация в конкретните условия и обстоятелства на съответната социокултурна среда
Целта на развитието е спасение, богоуподобяване, единение на личността с
Бога и преобразяване на човешкото естество по образа на Христос – на Словото Творец.

26

Вж. Маслоу, А. Мотивация и личность. СПб. 1999; Маслоу, А. Психология бытия. Киев. 1997; Роджерс, К.
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Камен Рикев

НУЖНИ СТИХОВЕ1
В динамичния си развой през последния четвърт век българската литература е
естествено загрижена за своя стилов и дискурсивен облик, за своето присъствие и степен на преводимост в западния пазарен и интелектуален контекст.
Честите декларации за широта и дълбинност на авторските търсения обаче омаловажиха въпроса за конкретните послания, които формулира един художествен текст. И критиката, и читателите привикнаха към културата на
обговарянето, недосегаемото право на личен прочит и неограничените интерпретативни хоризонти, зад които е изключително трудно да прозрем големите
въпроси за големите идеи. В този смисъл твърдя, че поезията на Калин Михайлов
представлява рядко явление, доколкото ролите в нейното комуникационно поле
са отчетливо разпределени, а нюансите на мисълта и образите не замъгляват
безспорността на ценностния  център.
Макар да е ясна и често пъти пределно директна в своите послания, тази поезия
съвсем не е лесносмилаема. Преди всичко тя олицетворява вечно свежия проблем
за дефиницията, границите и хоризонтите на съвременното християнско изкуство. Тази  същност допълнително я обрича на самотност, тъй като нито българският литературовед, нито родният читател са изградили стабилна възприемателска среда за модерните прояви на християнския естетически изказ. Дори
в полето на нашата религиозна литература стиховете на Михайлов се изкачват
по тясна пътека с малцина спътници, за които въпросът за вярата не представлява актуализирана естетизация на древни формули и символи, а изхождане от
съкровен житейски опит, насочен и към съвременниците, и към вечността.
Стихосбирката, която читателят държи в ръцете си, съдържа непубликувани
досега в книга, както и специално откроени текстове от предишните поети1
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чески сбирки на Михайлов – Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998) и Пролята за теб (2007). Антологиен елемент тук обаче липсва, защото текстовата
подредба се подчинява на постъпателно разгръщащ се двоен замисъл – от една
страна, да се очертаят житейските пространства на лирическия човек (от
семейната топлина, през неговите интелектуални, професионални и творчески
предизвикателства, до дръзновението да погледнеш към Есхатона); от друга –
на безсмислието и съмненията, слабостта и нищетата, съпътстващи ежедневието на мислещия християнин, да се противопостави вярата, че личността е
неизменно нужна тук и сега – нужна на ближните, на себе си и на Бога.
Всички тези внушения отделните текстове постигат чрез неподкупна искреност, зад която прозират мъдрост и вяра. Ярка отличителна черта на поезията
на Михайлов е нейният молитвен характер. В противовес на отдавна превърналата се в баналност литературна схема, изчерпваща се с наличието на субект и обект, тук молитвеността се налага като убеденост, че всяко слово и
действие на личността притежава своя метафизическа тежест, а Бог присъства не само като крайния адресат на посланията, но между и в хората, свързани
от любовта, между и в самата личност и нейните творчески реализации.
Макар да се проявява в различни житейски роли, субектът в тази книга запазва
своя монолитен облик. Той е баща и съпруг, но и професионален литературовед,
възприемател на изкуството, поет. Навсякъде успява да бъде вглъбен и съзерцателен, но и парадоксално отворен към външния свят – именно в амплитудата
между собственото Аз и всемира, в умението да споделиш копнежа по простота
въпреки задушаващата сложност на съвремието откривам уникалното място
на тази поезия.
Лирическите текстове на Михайлов са и подчертано интелектуални, предизвикани от мисловните хоризонти на българската интелигенция. В същото време
тази поетическа книга страни от готовите отговори по същия начин, по който
бяга от всякаква елитарност. Субектът тук разсъждава с пълното съзнание
за измамната правота и естествената ограниченост на разума; интелектът
остава действен, докато се възприема като отговорност и дар. Бих определил
нагласата на лирическия човек като смирена критичност към себе си и света,
чрез която той се домогва до пълноценно присъствие в настоящето и до незамъглена видимост на онова, що се не вижда.
Поради всички тези характеристики текстовете на Калин Михайлов са рядко
свидетелство за пълноценна българска православна поезия. Източнохристиянските черти на тази поезия проличават най-силно в нежеланието  за предоверяване на рационалния импулс, в сдържаността  към осезателните измерения
на божественото присъствие, към лековато приеманите екстазни преживявания
на близостта както с човеците, така и с Абсолюта. Вместо това, макар да
е стъпил здраво на земята (а може би точно заради това), субектът в тези
стихове дори за миг не изтървава перспективата на вечността. Ежедневието
му предлага шарена пустош, но и автентично вкусване на Есхатона – в тази
неотменима раздвоеност на съществуването човек е призван да свидетелства
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за Истината, видяна със собствени очи. Именно затова той е преди всичко и
винаги нужен. Колкото до самите стихове в тази книга, изказвам твърдото си
убеждение, че те са нужни колкото на своя автор, толкова и на днешната българска поезия.
Калин Михайлов

ИЗ ЦИКЪЛА „ЕСХАТОН”
I.
Ако Бог не ни улови,
ще ни улови някой друг,
волното плуване в океана
е илюзия –
и то каква!
Акулите дебнат –
ще се нахранят ли с нас,
или Той
със Себе Си ще ни нахрани...

II.
Не може
благодатният огън
да слезе
сред тътен, който те оглушава –
нужна е тишина.
В нея
умира душата
за шумните гласове
и се ражда за тихия глас
на своя Възлюбен.
И тогава
може да възликува тя,
благоговейно.

IV.
Смъртта
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е близка реалност –
да не я пренебрегваме,
да не я сгъваме
в шкафа,
като стара хавлия.
Иначе
паметта ни
ще трябва
да бъде разтърсвана –
силно и неведнъж.
Смъртта
е на една ръка
разстояние,
няма и толкоз,
понякога
става дума
за милиметри,
за косъм –
между нас
и
нейната реалност.
Смъртта е близо,
ала
в паметта ни
ясна мисъл свети:
Когато залюлее се земята,
не бива да се качваме
на никой асансьор,
освен на този,
нагоре който вози
и събира
смирените сърца.
(22.05.12.)

112

2016 / брой

5 (112)

Димитрина Чернева

РЕД КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА
Преди 145 години Петко Славейков издава първото
българско детско списание

Наричат го бащата на българската литература за деца. По време на дългогодишното си учителство Петко Р. Славейков осъзнава огромната потребност от
детски четива както в училищната работа, така и за „домашно прочитание”. И
посвещава голяма част от времето си на задачата да даде на децата повече
„нарочни” книги. За целта съвместява няколко роли – той е едновременно автор, преводач, съставител, журналист, издател, разпространител. Първоначално
помества свои и преводни кратки стихове и басни във вестниците, които сам
списва или на които сътрудничи. През 1852 г. издава поетичния детски сборник
Смесна китка, в който призовава: „малко момче, сън оставяй, вземай в ръце
Смесна китка: ти щеш с нея да сполучиш, що ти трябва да научиш”. Негово дело
е и първото българско периодично издание за деца Пчелица или ред книжки за
децата (1871 г.), което се печата в Цариград.
Още през 1853 г., след излизането на Смесна китка, Славейков възнамерява да
издаде първата книжка от Балканска пчелица за българските дечица – „периодически списания”, излизащи „еднъж в годината”. Събитията около Кримската
война (1853–1856) обаче, както и ред други обстоятелства го забавят. Въпреки
това не забравя намеренията си и ги реализира почти две десетилетия по-късно, през 1871 г., когато се появява първият брой на Пчелица, с който той поставя
началото на детския периодичен печат у нас.
Списанието се отпечатва в закупената от него през 1866 г. в Цариград печатница на в. Македония. Всяка от излезлите общо седем книжки съдържа по 16
страници. В края на първия брой е поместено стихотворението за пчелицата,
което дава и заглавието на изданието:
В цвят ся ввира
мед събира
малката пчелица;
ако трудни,
но са чудни
нейните дела;
от бръмчение
нам учение:
труд за похвала.
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В първата книжка на списанието Славейков обяснява целта на неговото излизане със „силно усещаното лишение от книжки, сгодни за прочитане на децата”.
В уводната си статия „Към българчетата!” авторът споделя, че задачата му е
да поднесе четива, които да бъдат „кърма здрава и полезна за нравственото им
израстване”. Много сърдечно и с топлота той изяснява на младите читатели
ползата от хубавото четиво и вредата от четенето на лоши книги и списания,
които сравнява с добри или лоши другари: „Книгите и вестниците могат да мислят, говорят и правят зло или добро. Един лош вестник или една лоша книга са
също тъй опасни, както може да бъде опасен и един лош човек… Който прочита някоя лоша книга, прави това истото, което би правил, ако да се събереше
с лоши человеци. Кое от двете предпочитат нашите малки читатели? Всяка
книга, всякой вестник има душа, която има добър или лош дух. Тя е душата на
списателя или съчинителя им, а когато тая душа мисли и говори в редовете на
книгата, тя действува връз онези, които я четат също тъй, както би действувал връз тях лично самият той человек…”.
По-нататък Славейков посочва периода на издаване, формата на книжките, броя
на страниците, цената на годишния абонамент и на всеки отделен брой, като
обещава, че ако се съберат достатъчно абонати, „издателят ще се постарае
да си достави и разни изображения, за да украсява с тях страниците на списанието за по-добро изяснение на съдържанието...”. Поради финансови затруднения
и проблеми с турската цензура обаче от Пчелица излизат само седем книжки.
Списанието има енциклопедичен характер. Автор на всички материали е Петко
Р. Славейков. По жанр те са разнообразни: стихотворения, приказки, басни, гатанки, пословици, описания, поучителни статии, анекдоти. Съдържанието е също
богато – издателят се опитва да задоволи потребността на децата от знания
в областта на етиката, историята, географията, ботаниката, зоологията, физиката, художествената литература... Немалка част от текстовете имат религиозен характер: „Божий промисъл”, „Божие всезнание”, „Небето”, „Вечност”,
„Първата обязаност”, „Бог”, „Има Бог”, „Бог в делата на природата”... Всъщност всяка книжка на Пчелица започва с уводен материал, посветен на Божието
всемогъщество, всезнание и промислителност за всички „работници уморени и
малки децича, и жужащи гадинчици”.
„Кой се грижи за человеците и кой бди над тях, когато те са заспали дълбоко,
когато не могат да се защитават, нито да виждат, ако ги сполетва злочестина
някоя или премеждие? Има ЕДНО ОКО, което никога не спи, има едно око, което
види и в най-тъмната нощ, както и в най-ясната виделина на света. Когато
светлината на луната не свети, когато вкъщи няма свещ, когато ни една звезда не блещука през гъстите облаци, туй око вижда всъду, на всяко място, и бди
непрестанно над всички семейства по земята.
Окото, което никога не спи, е БОЖИЕТО ОКО. Божията ръка е всякога простряна
над нас...
Както майката обхожда домът [и] с пръстът на устните вкъщи накарва да тих-
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нува всякой метеж, за да не досаждат на детето  като спи, както тя тегли
завеските около люлката му, за да не бие светлината връз нежните му очи, тъй
Бог тегли завесите на нощта около нас; тъй Бог накарва да тихне всичко, за да
спи спокойно голямото негово семейство.”
Славейков се обръща към малките си читатели с много любов, напомняйки им
в поредица от текстове с деликатно-поучителен тон каква е тяхната „първа обязанност”: „най-първа, най-свята обязанност за вас, любезни дечица, нека
бъде искрената любов към Бога, ревност към молитва и присърце към Божията
черква. Когато живял Господ наш Иисус Христос на земята, Той много обичал
децата за простотата и незлобието им, тъй щото ги поставял и за пример
на порасналите. Обичайте Го прочее и вие с всичката сила на вашите нежни и
добри сърчица; споменувайте за Него често, като за най-добрия си благодетел,
и молете му се с присърце всякой ден. Той, който е из устата на младенците
извършил себе си хвала, без съмнение ще да приемне милостно вашите молитви
и ще изпълни вашите прошения”.
Любопитно е как дядо Славейков обяснява на своите читатели що е вечност
и как можем да си представим рая. „Вечност е дълбочина, която геометрията
не може да измери, аритметиката не може да я изброи, въображението не може
да си я въобрази и риториката не може да я опише. Затова нека всякой от нас
живее тука на тоз свят по Христа, щото да сме благополучни във вечността.”
„Рай е място или състояние на съществование, дето слънцето и месецът са
излишни, защото нощ или мрак няма над него. Неговите жители не ще да имат
нужда от храна, ни от питие, ни от сън, ни от облекло, защото тамо ще да
бъдат като ангелите. Скръб, сълзи и болезни няма вече да имат влияние връз
тях, а вместо това радост и веселие ще царува в сърцата им и на лицата им...
Колко е хубав и красен раят на християнина! Всичко чистота, всичко освещение,
всичко радост и веселие!”
Опитвайки се да обясни на децата как Бог е сътворил света, Славейков им дава
следния пример: „По-преди, като влязох в една къща, намерих един часовник, окачен на стената, който не беше там по-напред; аз попитах: кой е донесъл този
часовник вкъщи и го окачил на стената?
През първите дни на пролетта отидох в една градина, дето онази година (лани)
нямаше нищо посеяно и нямаше друго освен див бурен наникнал, и видях много
фиданки насадени на ред и аз попитах: „Кой е насадил тука тези фидани?”
Часовникът не можеше от само себе си да дойде вкъщи, и фиданките не можеха
от само себе си да се насадят в градината...
Ще каже, че... всяко променение си има причината, и затуй аз питам: Кой е окачил там часовникът? Кой е насадил дръвията в градината?
А когато гледах слънцето, месецът, звездите, земята и много други работи, които ся познават, че не са направени от человечески ръце, аз питах: Кой е напра-
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вил слънцето, месецът и земята? понеже ся вижда и ся познава, че те от само
себе си не са станали. На това и родителите ми, и учителите ми са казвали,
че всичко това го е направил Един и Тогози единият Създател, който е направил
всичко, ний наричаме Бог”.
Автентичен е поривът, с който възрожденският писател споделя с децата радостта, бликаща от сърцето му поради свършека на зимата и напъпването на
дърветата. Славейков през цялото време си говори с тях мило и задушевно,
споделя им чувствата си като равен с равни, подканя ги да посрещнат заедно
пролетта, да излязат по ливадите, да видят как никнат цветята, да чуят птичките как чуруликат и да поиграят всички по зелената морава. Заедно с това не
спира да ги напътства и учи как да отворят взора си за Божия свят и да благодарят на Създателя за чудните му дела. „Всякакви малки гадинки и буболечици
пълзят и подскачат, а пеперудките летят тук там и те ся усещат развеселени,
радват ся, че са живи. Те могат да благодарят Бога в сърцето си, но ний можем
да Го благодарим с езика си; прочее ний трябва да го славословим повече...
Дръвия, които цъфтите, и агънца които подскачате, ако да можахте, вий бихте
казали колко е добър Господ Бог наш; но вий не можите да говорите, тогаз нам
ся пада да кажем: КОЛКО Е ДОБЪР ГОСПОД БОГ НАШ!... Колко са чудни Неговите
дела!”
Други две основни теми в текстовете на Славейковата Пчелица са трудолюбието и ученолюбието. Авторът е особено загрижен младите му читатели да
научат още в най-ранна възраст колко голяма е ползата от труда. Той ги предупреждава да не прахосват напразно дните си, а да помнят, че всяка сутрин, щом
станат от сън, времето ще ги чака и пита: „Какво мислиш да правиш с мене
днес?”. Обяснява им също, че трудът никога не може да бъде по-ползотворен,
отколкото на млади години, защото „тогаз сърцето ни е спокойно, силите пресни, духът бодър, умът незагрижен с някакви житейски нужди... Ще дойде време
за почивка – трудовете ще се забравят и сам ти ще ся порадваш, че си прекарал
младините си в работяние... Младостта отдавна я наричат пролет на живота,
а нашата душа поле необработено; каквото посееш пролет, това щеш есен да
пожънеш; каквото придобиеш на младост, с това щеш да ся ползоваш в зрелий
възраст... Работете, деца мои, ако искате да станите честити”.
Разбира се, неговите малки приятели трябва да се трудят най-вече на нивата
на книжовната наука, защото тя е един от най-големите дарове, с които Бог е
благословил човека. Благодарение на нея научаваме какво е станало и какво става и днес по всички далечни страни на вселената, благодарение на нея откриваме какво са направили в старо време прадедите ни и събираме богато съкровище за потомците си. „Чрез писмото може европеецът да държи взаимнописание
с приятеля си в Америка или в Япония... чрез книжовната наука и най-последните
наши внуци могат да ся научат какво станва сега в наша България и още в далечний Китай. С други думи, писменото художество съживява всичките минали
години и представя като пред нас и най-удалечените народи; щото и с жителите на четиртях краища на земята, от най-старите векове на човечеството,
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можем някак си да ся сприказуваме и да ся опознавами.” „Но най-първа полза – не
пропуска да подчертае Славейков – е знанието на Свещеното Писание, в което
отредил Бог на предните свои слуги да напишат откритията, колкото сам Той
е направил със силата на правдата, на промисъла и на своята благодат, за да
познаем ний пътят към небесата...”
Във втората книжка на Пчелица авторът разказва историята на двамата ученолюбиви момци Менедим и Асклипиад, които били приятели. Те живели в отколешно
време в Атина. Били много бедни, но въпреки това ходели редовно на училище.
Градските управници се чудели как тези две момчета си изкарват прехраната.
Виждали, че денем ходят на училище, а знаели, че нямат помощ от родителите
си. Повикали ги в градския съд да признаят откъде взимат пари, за да могат
да посещават училището. „Момците казали, че нощя работят, а деня ходят в
училището, но съдниците не повярвали. – Ако ни не вярвате, рекли момците, попитайте Димитра хлебаря...
Хлебарят дошъл и изповядал, че наистина двете момчета меляли жито на ръкомелницата му, една нощ единият, друга – другият, и че затова им плащал по
една драхма на нощ.
Съдниците се почудили за трудолюбието на тези две момчета и заповядали да
им ся дадат от общата градска каса по четиристотин драхми.
Философът Клеант понеже бил сиромах и нямал пари да ся учи, вадял нощя вода
от кладенците да полива садовете, а деня ся учал.”
Много поучителна в това отношение е и биографията на американския президент Ейбрахам Линкълн, разказана в два поредни броя на списанието. Ето как
завършва тя: „И така, твърдият характер, неуморният труд и силната воля са
най-главните достойнства на всякой человек; чрез тях той може да достигне
целта си и да носи с достойнство името человек. Това ни доказва животоописанието на този примерен Американец”.
Много редове авторът отделя за живота на растенията, животните, велики
личности, непознати градове и далечни държави, за научни открития и любопитни факти. Увлекателно запознава децата с маймуната, тютюна, лястовиците,
жабите, океана, компаса, светлината, Китай, Лондон...
Умиление буди описанието на коня: „Конят е най-хубавото и най-голямото от домашните животни, конят има хубава дълга глава, широки гърди, дълго туловище
и четири високи тънки крака... Очите на коня са големи, продълговати и гледат
някак си разумно... Конят помага на человека да обработва земата...”.
Впечатляваща е и публикацията „Градът Лондон”. Авторът не скрива възхищението си от размерите на този огромен европейски град: „Колко е чуден градът
Лондон... Той е четири пъти по-населен от Ню Йорк и Петербург, а дваж повече
жители от Цариград; има две трети повече жители от Париж и един четвърт
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повече отколкото Пекин... С една реч Лондон е един цял народ, повече от един
народ, той е – цял свят”.
За да предизвика любопитството на малките читатели и да затвърди географските им познания, Славейков помества в последната, седма книжка „Понятия
от земеописание” под формата на „питания” и отговори:
„П. Каква е земята на образ?
О. Валчеста, като кълбо...
П. Колко мили има окръжността на земята?
О. Около 25 хиляди мили...
П. Колко е далеко земята от слънцето?
О. 95 милиона мили...
П. Земята стои ли на едно място, или се движи?
О. Земята се движи, та се върти около оста си и около слънцето...
П. Ако би някак да ся испразднеше съвсем Океанът, колко време ся смята, че
трябва да ся измине, докле го напълнят пак течащите в него реки?
О. Повече от 20 хил. години...
П. Колко са жителите по всичката земя?
О. Светът да има около 1000 милиона души.”
Разбира се, една от основните теми на списанието е голямата любов на поета
към родината. С дълбоко чувство на обич и уважение говори той за славното минало на България. В последния брой на Пчелица този вечен скиталец разказва за
своето завръщане в отечеството: „Колкото повече ся приближавахме до България,
толкова повече аз ставах нетърпелив да видя милото си и прекрасно отечество,
от което толкоз години отсъствах. А в часа, когато вече зехми да разпознавами
зелените гори на България, и когато пристигнахми до бреговете на Дунав, аз бях
пълен с радост и веселие. Гледанието на родното място, на милото ми място,
дето много сладки от детинството ми възпоминания испълняваха сърцето ми,
правяше мя нетърпелив да изляза на пристанището: аз желаях да ся завтека към
къщата на любезните си родители, да ги видя, да ся хвърля в обятията им, да ги
целуна... А когато видях хубавото небе на България, когато подихах сладкия, чистий и благоуханний въздух на отечеството си, помислих си, че ся родих изново...
Хубавото време, хубавият климат и хиляди други приятни напомневания раждаха
в сърцето ми най-хубавите за отечеството ми чувства, които не мога да ви ги
изприкажа, но само това ви казвам, че по-голяма радост не съм почувствувал в
сърцето си през всичкия си живот, от колкото когато ся завърнах в отечеството
си. О, любезно и сладчайше мое отечество! Аз всякога ще тя обичам!
Възможно е щото отечеството на някои человеци да не бъде толкоз хубаво и
прекрасно, както е нашето, но отечеството всякога е като бащина къща, в
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която ся връщами с радост и благодарение; защото там намирами онези, които
обичаме и онези, които ни обичат.
Деца! Не забравяйте отечеството си!”.
Пчелица излиза в продължение на няколко месеца през 1871 г. Списанието е
спряно поради финансови затруднения и проблеми с турската цензура. Всъщност
Славейков винаги е бил на ръба на фалита, но въпреки това упорствал, съзнавал
колко е важно да научи българските деца на основните ценности, които трябва
да следват, да ги запознае с най-важните исторически факти и научни открития, да им създаде що-годе реалистична представа за пъстрия и широк свят. В
своята бележита автобиография той разказва за годините, когато като учител
в Търново влязъл в спор с гръцкото духовенство и написал остра сатира против
владиката. Последният го вкарал в затвора, където Славейков попаднал на един
дядо, който му казал: „Да би мирно седяло, не би чудо видяло”. Тези думи сякаш
описват най-точно пътя на бележития ни възрожденец.
След Освобождението списание Пчелица е възстановено и излиза два пъти месечно – на 1-во и на 16-о число – в периода 1915–1944 г. Редактор на възобновеното издание е софийският учител М. Д. Николов, а издател – Христо Трънков.
Годишният му абонамент е шест лева. Списанието си сътрудничи с известни
български писатели и поети, публикува преводна литература за деца, а илюстрациите се правят от известни художници.
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